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 קאפמוק יבשחמב
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 אפמוק םיבשחמה
 גיל תורישה

 לע בושחתש יאדכ ,תרושקת ןורתפ וא דיינ בשחמ ,ינחלוש בשחמ ,הקזח הדובע תנחת ,םדקתמ תרש - קאפמוק לש םייתוכיאה תונורתפהמ דחא לע בשוח התא םא

 תוירושיק ,הלעפה תוכרעמב תכמותו הניקתמ דגיל .םימדקתמ בושחימ יכרעמ תמקהב בר ןויסנו הכימת ישנאו םיאנכט תורשע ,תונקתה יפלא תורשע דגיל תוכזל .דגיל

 .ךנעמל תושעל לוכי הזה בולישהש המ לעו דגיל לש ןויסנהו עדיה לע םג בושחתש יאדכ ,קאפמוק בשוח התא םא זא .דועו םינותנ יסיסב ,ינורטקלא ראוד ,טנרטניאל

 ( חוות וב
 ! (?גדגיל
 11680 166הח163| 0318 |ז0 עמ

 03-9024505 :סקפ 03-9020550 :תוריכמ 'חמ 48091 ןיעה שאר ,21 הכאלמה 'חר



 שארה בשוי רבד
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 שארה בשוי רבד

 ,רקי 08608 רבח

 ,הריעצ הרבח .תשדחתמה קאפמוק וניניע לומ תחרופו הלוע ךכ ,ותפרש רפא ךותמ הייחתל םקה ידגאה לוחה-ףוע ,יגולותימה "סקינפ"ה ומכ שממ
 ,לטיגיד לש תויתורישהו המדיקה ,תרוסמה תא ,הלש קזחה ילכלכה בגהו םיברה היתוחוקל ,קאפמוק תייגולונכט יבחרמב תבלשמה ,החילצמו תצרמנ
 - .םדנט יבשחמ לש תודירשהו םיעוציבה תמצוע םע

%/ 

 5 וגיאה ירבחל יעוצקמ עדי תרבעהו םישמתשמה ןיינע גוציי לש הפנע תרוסמ םינש 18 ךשמב חתיפ ,קאפמוק יבשחמ לש םישמתשמה דוגיא - 5
 .םירפושמ חוקל-קפס יסחי לע הרימש ךות

 = ןמיסב דמע 28605 98 סוניכ .רבד םשל ויה תיעוצקמה ותמרו ועמש רשא ,יתנשה סוניכה קפס לכ אלל איה 8005 תוליעפ לש תרתוכה תלוג
 .בוט ךא ונל הפוצ דיתעה יכ ןימאהלו ,הרושבה תא לכעל ונדמל הנשה ךלהמב .קאפמוק ידי-לע לטיגיד תשיכר לע תושדחה

 הריוואהמ ןהו וינכתמו תיעוצקמה ותמרמ ןה םנוצר תועיבש ועיבה רשא ,םיפתתשמ לש איש רפסמל הכז ,18-ה 08605 סוניכ ,ןורחאה סוניכה

 .ובש םייתרבחה םיעוריאהו

 !וימדוק לכמ בוט היהי 1999 לש 19-ה 050605 סוניכ
 ,ןכאו "הריחב לש םלוע" אמסיסה תחת םייקתי הנשה עוריאה .םירבח 2,500-מ רתוי םויה הנומ אוהו הלועו ךלוה ,מ605 ירבח רפסמ ,לודג רגתאה
 :רוחבל שפוחה ,תוחוקלה ,ונל .לשכ-לאה יבשחמ ןוויכל ןהו םיישיאה םיבשחמה תויגולונכט ןוויכל ןה בחרתמ תיעוצקמה תוניינעתה ימוחת ןווגמ
 .סוניכב וגצויש תוברה תויגולונכטב

 -.לע הרימש ךותו רבעה חורב ,קאפמוק תלהנה םע הבוט םיסחי תכרעמ םיקהלו השקה רבעמה תפוקת לע רשגל הליכשה תרחבנה ₪605 תלהנה
 .דוגיאה ירבח לש יעוצקמה סרטניאה

 -םיפתוש לש תויגולונכט תוגצמ ,דחוימ םילהנמ לולסמ ,ההובג תיעוצקמ המרב םירנימס םכתריחבל ,תנווגמו הרישע 19-ה 605 סוניכ תינכות
 -גיצת ,עוריאל דומצב םייקתת רשא תדחוימ הכורעת .ל"וחמו ץראה ןמ עוצקמה ישנא בטימ ידי-לע ונתניש םינווגמ םיאשונב תואצרה יבשומ ,םייקסע
 ן .םייקסעה היפתוש לשו קאפמוק לש םישודיחה בטימ תא

 .דחוימ ךכ-לכל 00008 סוניכ תא תכפוהה המוסקה הריוואל םורתל היבכמה רפכ יבחרמ וכישמי הנש לכבכ

 .וזכ המרב עוריא םייקל ונלוכי אל םהידעלב .סנכה םויקל הלודגה םתמורת לע תוסחה ינתונ לכל םידומ ונא

 !!וישכע רבכ םכתופתתשה וחיטבה - 00/5 '99 סוניכ

 *--א
 ןורוא ןמחנ ר"ד
 605 תלהנה ר"וי
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 קאפוטוק יבשחמ לכ לע
 ל 005 95/98 ₪ 8 ןכח/\/א 0 כוסו שחוא

 בה 3
 דחו \58)

 !תחא תבב

 פש65 תכורעתב !56 |תיבב ורקב

 :ןויסנ תנקתהו המגדה ,םיפסונ םיטרפל
 מ"עב לארשי י'ג.סא.ייא

 67448 א"ת ,38 קחצי תלחנ

 03-6910090 .לט

 03-6916637 .סקפ
 וח!06258.60.ו| :ינורטקלא ראוד
 צעושוצ.!607./5050ה :טנרטניאב רתא
 ו :טנרטניאב 156 [83עְזָפּהַאסז לש היח המגדהל
 6 א 0-0 8 צצ\צש/.15050.סס רח ערס



 קווישה להנמ רבד

 לארשי קאפסוק ,קווישה ףגא להט רבד

 ,בר םולש

 גוזימה רחאל ןושארה אוה ,"הריחב לש םלוע" אמסיסה תחת םייקתיש לארשיב 19-ה 50005 סוניכ .הריחב לש םלוע ,ביהלמו ביהרמ םלועב םייח ונא

 םיוקמ ונא .תחאל וכפהש תורבחה שולש לש םישמתשמ וכותל גזממ םלועבו ץראב קיתוהו לודגה םישמתשמה ןוגראשכ ,םדנטו לטיגיד ,קאפמוק ןיב
 הז קאפמוק תא החנמה "הריחבה שפוח"ל ישממ יוטיב ןתיי ,לארשיב תויללכה תוריחבל ךומסבו יאמל 13-בו 12-ב היבכמה רפכב ךרעייש ,סוניכהש
 ,היתוחוקלל קפסל המצע לע תחקול קאפמוקשכ ,םימושייו תומרופטלפ ,תויגולונכט לש דאמ בחר ןווגמב רוחבל םילוכי םישמתשמה :תובר םינש
 .םהיכרצ תא ומאתיש ךרדבו הרוצב ,ןמזב םיצור םה רשא תא ,היצורע םע ףותישב

 םהב תושעלו רתויב םיבוטה תונורתפה תא רוחבל ולכויש תנמ-לע םישמתשמה לש עדיה תא רישעהל איה 8605 לש תויזכרמה תורטמה תחא

 .₪6105 ירבח לש יללכהו יעוצקמה עדיה תא ורישעיש ,תואצרהו םייעוצקמ םילולסמ ,םירנימס ךורענ סוניכה ימי ינשב .םינוגראב ילמיטפוא שומיש

 תא ומיגדיו יעוצקמ רמוח וריבעי רשא קאפמוק לש תונורתפה יבלשמו םיצורעה תא עוריאה תנכהב ונבליש ,קאפמוק לש תרוסמה בטימ יפ-לע
 .השעמל הכלה םיפסומה םהיכרע

 ,הנשה ךלהמב (תוניינעתה תוצובק) םית"הק ישגפמ תורשעב םלתשהלו ףתתשהל תלוכיה תא םג ,סוניכב תופתתשהל רבעמ ,הנקמ 086005-ב תורבח
 .הנשה ךלהמב 080605 ירבחל היפתושו קאפמוק ועיציש תודחוימ תועצה לש בחר ןווגמ לבקל היצפואה תאו דוגיאה תלהנה תא רוחבל תוכזה תא

 ,םייעוצקמ םילולסמו םירנימס 20-כ ךותמ ,צ"החא דחאו רקובב דחא רנימסב ףתתשהלו רוחבל לכוי ,יאמל 12-ה ,סוניכה לש ןושארה םויל םשריש ימ
 ףתתשי ,יאמל 13-ה ,ינשה םויל םשריש ימ .המשרהה תעב רבכ ןייצל שי םילולסמב הריחבה תא .םויה ךלהמב תופסונ תורצק תויוליעפ רפסמל ףסונב
 עפומ ךרעיי ,סוניכה לש ינשה וא ןושארה םויב ופתתשה םא ןיב ,םירבחה לכל .העברא ךותמ דחא תואצרה לולסמב רוחבל לכויו תיתנשה האילמב

 .המרניסה ןורטאיתב יגיגח םויס

 רתויב בחר ןווגמ םיאבה להקל וגצוי הב תדחוימ הכורעת םייקסעה היפתושו קאפמוק ומייקי ,כ8605 סוניכ ימי ינשב תואצרהלו םירנימסל ליבקמב
 ןיב יתרבחהו יעוצקמה רשקה םויק איה 005 לש תוחפ אל הבושח הרטמ .רוחבלו ןוחבל ,תויח תומגדהו םירבסה לבקל ןתינ היהי .תונורתפ לש
 .19-ה סוניכב 08605 ירבח ןיב םכתוארל םיוקמ ונאו םישמתשמה

 ,הכרבב

 ( היתתמ תימע

 280605 תלהנה רבחו קווישה ףגא להנמ
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 ה ו ו רע

 ,עצבמב ףתתשהל ךנוצרב םא

 ונילא חלשו (3 6 וא 37 'םע) המשרהה ספוטב ןמס אנא

 וו טיחוצ

 ו5" חוטש דד ךסמ גוטמ שידח דיינ בשחבנ

 608 ד 0 60 קה החופה 6
 1024%768 היצולוזר 128% לש 6406118 םע ץ"המ 266 61.880א דבעמ
 םיעבצ ןוילימ 16.7 חטשמ 160%18 דע לש הבחרה תורשפא םע 3218 לש ןורכיז
 תולעמ 90-ב ךסמה בוביסו חטשב ןוכסח רשפאמ 800%600 לש היצולוזר 651'א גוסמ 12.1" עבצ ךסמ

 5תוגז+ 190 462 גוסמ קסיד

 1.44 \18 טקסיד
64 

 ג"ק 3.08 לקשמ

 95 תונולח הלעפה תכרעמ = <

 600 .יאלמה רמג דע וא 13.5.99 דע ףקת עצבמה ,מ"עמ םיללוכ םניאו םולשתה םויב גיציה רלודה רעש יפל ,םילקשב םיריחמה *



 םיניינעה ןכות

 9 הררה הררה 'ללכ - (11-1 3.5.99) סוניכה תינכות

 ו ,5)- 0 טוויפ - (! 5-1 3.5.99) סוניכה תינכות

 / 2 < :(15.5.99) ןתר'חבל םייעוצקמ םילולטסו םירנימס תינכות

 : 6% (15.5.99) ם'יעוצקמה םילולטמהו םירנ'מסה ר'צקת

 >]%) (13.5.99) תואצרהה תינכות

 32 (13.5.99) תואצוהה ו'צקת

 4 הרה ההרה הרכה ₪ = תמשרהל תויח)ה| םיובסה

 3 4 היבכמה ופכ תבוג

 3 7 = המשרה סט

 בוציע

 גהה יפרג

 55605 תלה)ה ירבח

 לארשי יעקרקמ להנימ - ר"וי - ןורוא ןמתנ ר"ד

 תוכרעמ דעלג - ןמדלוג הוודח

 טרופסהו תוברתה ,ךוניתה דושמ - ץנימ היפוס

 לארשיל תמיק ןרק - יבהז יבצ

 םיבשחמ תרושקת תניב - ידיוד לשימ

 הכרדה סיירב ןו'ג - לדנמ ויז

 םיבשחמ קאפמוק - היתתמ תימע
 - דוגיאה תריכזמ ,קודצ ילמ

 כ ש-% 4 .



 םיבר םימרוגמ תבכרומ =ח₪ - ה תוכרעמל תיתשתה

 .םושייב החלצה החיטבמ ההובג המרב היצרגטניא קרו

 ,=ק תכרעמב ןויסינ תלעב הקיתו הרבחכ "םית"

 תללוכ תוירחאב ,דחא תיבמ םיביכרמה לכ תא קפסת
 .הלועמ תלעות / תולע סחיבו

 תשרדנה תיתשתה ןונכתו ץועיי
 =חק טקייורפ םושיל

 יביכרמ לש "5ו21א86" תעיבק
 .תיתשתה

 יביכרמ לש הנקתהו הקפסא
 ,תרושקת ,םיבשחמ :ןורתפה
 ,קספ לא תוכרעמ ,תוספדמ

 .םינותנ יסיסב ,הלעפה תוכרעמ

 תרושקתה תיתשת לש לוהינו המקה
 .יביטקאה דויצהו

 .םתבסה וא/ו תומייק תוכרעממ םינותנ תרבעה

 .תינוגריא ללכ הרקבו הטילש תכרעמ תמקה =

 תוכרעמ תמקהו םינוכיסל הפישח ירקס עוציב ;₪*
 .עדימ תחטבא

 !8₪-₪.= :תורחא הלעפה תביבסל רושיק ;*

 .אסשמו 1 , טשאוא, 0

 .טקייורפה לוהינ <"

 הכימתו ץועייל א"כ תמשה ₪"

 תקלחמ תרגסמב תיתשתב

 םיחמומ יתורשו 0 500

 .םיתב

 תללוכה תפטוש הכימת 6"

 םיחמומ תועצמאב הרזע

 .ל"וחמ

 .השדח הלעפה תביבסל תמייק הלעפה תביבס תבסה

 תשרל תוקחורמו תוימוקמ הדובע תונחת רושיק

 :תושדחו תומייק תוינוגריא תיתשת תוכרעמל רושיק

 .46א 0-65 -ו טנרטניא

 .תוששואתהו יוביג יתורש תקפסא

 .תרושקתה תותשרו םיתרשב םיעוציב תקידבו חותינ 6 05 9 9 65

 .49512 ,הוקת-חתפ ,הירא תירק 7 להג ןיטרמ 'חר

 חח םית .03-9219756 :סקפ 03-9278240 ,03-9278220 :לט



 | סוניכה תינכות

 םייעוצקמ םילולסמו םירניחס-1 999 יאטב | 2 ,יעיבר םוי - סוניכה תינכות

 הכורעתב רוקיב ,המשרהו תוטסנכתתהתה 0

 האיל 0

 רקוב - םייעוצקמ םילולסטגו םירעימס ו -0

 הבק תקספתףת 960

 (ךשמה) רקוב - םייעוצקמ םילולסטו םירניססש ו 33:ו! 5

 םיירהצ תחורא | 5

 צ"החא - םייעוצקמ םילולסוגו םירקיסס ו 0

 הפק תקספה | 0

 (ךשמה) צ"החא - םייעוצקמ םילולסמו םיריחסס ו 5

 קנע תלרגהו םית''הק ר"'וי תגצה :םויס עוריא |30

 (דבלב םינמזומל) םיל"כ) ברע | 0

 תואצרה ילולסמ-ו1 999 יאמב ו 3 ,ישימח םוי - סוניכה תינכות

 רקוב תחווא ,הסשרהו תוסנכתהתה 0

 הכורעתב רוקיב

 האילפמב -,-0

 תואצרה ילולסמ | ו 3:00-ו 0

 % ; / םיירהצ תחורא | 4:30-| 0

 (ךשמה) תואצרה ילולסמ ו 0

 האילפ 0, 

 יאניו רב - דוביכ ו 0

 העתפה

 = הונרניסה ןורטאית - העפוה 20

 . 

- 
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 סוניכה תינכות

 !םויל ח"ש *900 - סוניכל םשרהל ורדזה

 | 3.5.99-ב םייקתתש העפוהל סיטוכ ללוכ

 מ"עמ ללוכ וניאו ח"ש 15=4.00 'פל בשוחמ ריחמה *
 .םולשתה סויב רלודה רעשל דומצ

 1999 יאמב | 2 ,יעיבר םוי - םייעוצקמה םילולסמהו םירניוססה תינכות

 הכורעתב רוקיב ,הסשרהו תוטנכתה )"ננס

 :רקוב תאילוב ן 0

 לארשי 8605 דוגיא ר"וי ,ןורוא ןמחנ ר"ד

 לארשי קאפמוק ,קווישה ףגא להנמ ,היתתמ תימע

 לארשי אסצש|| ל"כנמ ,רלוטנזור רימא

 ס/וקטדפח>
 צסצ6|| . "5

 :םייעוצקמ םילולסטו םירנימס | 0

 | :דחא רחסונ - דחא םלוע |
 =.60סחוהוסז66-ל םירחב) תונורתפ

 14 'מע ריצקת

 5א6ה4חַפ6-ה םלועל תונורתפ םירחוב

 14 'מע ריצקת

 לקרוא םירחוב

 16 'מע ריצקת

 לבונ םירחוב |

 15 'מע ריצקת |

 זכרסב חוקלה - סחאו

 17 'מע ריצקת

 ןוגרא לכל רחב) ןורתפ - הק

 17 'מע ריצקת |

 ?ינוגרא בושחיסל עצמ

 םייתיישעת םיטרדנטסב םירחוב

 18 'מע ריצקת

 = (ךשמה) םייעוצקמ םיר/יטס ילולסוב
 קרש ה |

 - תשרב הטילשל סירויירפה |
 תוינוגרא תוכרעמב ב"ושו לוהינ |

| 1:30 - 0 

 :אז -!| 5

 הקזחו הניוסא היצילאוק

 21 'מע ריצקת | 21 'מע ריצקת |
 ן : : 2 ד
 ,(סוט5ו6זפ) תולוכשא החיטבוג טפוסורקימ | :העונתה זכרו
 !םימייק ונחנאו רחוב התא | הכיסתו םיתוריש ,העוטטה
 23'מע ריצקת | 22 'מע ריצקת |

 ,הלשסוב יפרגואיגה דמיונה - ₪5 | | ופה לבש ו

 םיקסעבו תויטוקמה תויושרב |

 תביבסב (6וט5ו6ז) תולוכשא

 טפוסורקיסו לקרוא ,לבו) - לטניא

 26 'מע ריצקת | 24 'מע ריצקת |

 :יביטנרטלא בושחי | תוחוקל רווניש :הטיסחה זוחא |
 קוחרמנ הדובעו 05 תונולח ,סקוניל | תיקסע החלצהל חתפונכ

 / / י ו 0
 = .ק!ע תלרגהו םית"הקה ר"וי תגצה - םויה םויס עוריא ו 0

| 9 

 |4:30-! 3:1 5 םיירהצ תחורא

 טפוטורקימ םירחוב

 15 'מע ריצקת

 הריחב ךותוב - פסח 5

 16 'מע ריצקת
= - 5 

 טאוא-ה םלועב ךפהמ - הפישח

 18 'מע ריצקת

 םלועב הריחבה - םדנט

 רצוע וניאש

 22 'מע ריצקת

 עדיומ תחטבאל תונורתפ תריחב

 23 'מע ריצקת

 - הסישרה שארב

 ןוילעה הצקל קאפווק תונורתפ

 26 'מע ריצקת

 :העפוהל םי!םזוונ סוניכה יפתתשה לכ

 הוגרניטה ןורטאיתב ןלוג לייאו סקינתא תקהל



 [--\ע=
 סוניכה תינכות

 !םייטויל ח"ש *ו

 3.5.99-ב םייקתתש העפוהל יגוז סיטוכ ללוי

 1999 יאמב ו 3 ,ישיוסח םוי - תואצרהה תי!כות

 רקוב תחורא ,הונשרהו תוסנכתה ל . 0
 הכורעתב רוקיב ' | /
 :רקוב תאילב | ס:45 5 0

 לארשי 8605 דוגיא ר"וי ,ןורוא ןמחנ ר"ד

 לארשי קאפמוק ל"כנמ ,ץרפ לאונמע 3ואס5סו1

 לארשי טפוסורקימ ל"כנמ ,פוקס הירא

 םוקלס ל"כנמו אישנ ,ירפ בקעי "?ןאל תרושקתה" :האצרה

 - | | :ךתריחבל תואצרה ילולסמ העברא . | 0

 - תוחתפתה ינוויכ - הלעפה תוכרעוגו םיבשחמ ינוטקטיכרא טבו - תויגולונכטו םיבשחמ

 | 32 'מע ריצקת | 32 'מע ריצקת
 --דה - = = הש הש ידה .דלב הנ 4 : 5 9 = יו |

 | ר"מנמה ףועמממ טבמ - םיוושייו םיבשחמ דיתעה לע תובשחונ - תוגיה!וםו םיבשחונ

 | 33 'מע ריצקת 33 'מע ריצקת

 םילולססה ךלהונב שגות םיירהצ תחורא

 | 4:30-! 3:00 תועשה ןיב

 םויס תאילוב ן 680

 יאנותיע ,ןהכ איגשו יטילופ ןשרפו יאנותיע ,לטסירק ןנח תופתתשהב לנאפ החנמ ןודנול ןורי

 < העתפה |

 1 ןופ-=לבו - - 2 ורב הוביכ וס ו מ
 7 - המגרניסה ןורטאיתב ,ןלוג לייאו טקינתא תקהל :העפוה 00



| 

| 
| 
| 
 ו

| 
| 
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 י'עיבר םוי תינכות

 ךתריחבל םייעוצקמ םילולסומו םירניסט

 1999 יאסב | 2 ,יעיבר םוי

 .דחי םהינשל ןבומכו תואצרהה םויל וא םירנימסה םויל דרפנב םשריהל ןתינ
 .13.5.99-ב םייקתתש העפוהל סיטרכ ללוכ *ח"ש 900 םירנימס םוי ריחמ
 .13.5.99-ב םייקתתש העפוהל יגוז סיטרכ ללוכ ,*ח"ש 1800 סוניכה ימי ינשל ריחמ
 .המשרהל ורגסי ואלמתי םהב תומוקמה לכש םירנימס .לבגומ רנימס לכב תומוקמה רפסמ .תקפסמ השירד היהת םהל םירנימסה תא קר םייקנ ונא

 .םולשתה םויב גיציה רלודה רעשל דומצ ריחמה .מ"עמ ללוכ וניאו ח"ש 15=4.00 יפל בשוחמ ריחמה *

 ןהכ וסינ

 "תרתוכ" תיקווישה תרושקתה תצובק ל"כנמ אוה (44) ןהכ וסינ

 םלועב תרושקתהו בושחימה יקווש תא תרקוח 156 .(לארשי 156) "ןשיירופרוק הטד לנוישנרטניא" רקחמה תרבח להנמו

 .תונידמ 40-מ רתויב םישורפה ,םיטסילנא 350 תועצמאב

 לומ ןה תלעופ 106 .1994 תנש ףוס זאמ ,לארשיב תרושקתהו הנכותה ,בושחימה יקווש תא תרקוח 106 לש תימוקמה תוגיצנה

 החתפ הנורחאב .םלועה לע קוש ירקחמ תקפסמ איה םהלש ,םילארשיה םינאוציהו םינרציה לומ ןהו םיימלועה בושחימה ינרצי

 .םלועב 16 תוחולש תועצמאב ,תוילארשי פא טראטס תורבח רובע הצפה יצורע רותיאל ,השדח המזויב [פ6

 .םיבשחמו םישנא ןיזגמ ךרועכ שמיש רבעב .קט-ייה תורבחב תיקווישה הכימתה יאשונ לכב בר ןויסינ לעב אוה ןהכ וסינ

 .תואטירסתב החמתה אוהו עונלוקב 84 ראות לעב אוה ןהכ וסינ

 1999 י'אסב ו! 2 ,יעיבר םוי - םייעוצקמה םילולסוהו םירניסחסה תינכות

 2 המשרהו תוטנכתה )000""9

 05 \ ב לארשי 080605 דוגיא ר"וי ,ןורוא ןמחנ ר"ד :רקוב תאילוב וןו 0

 לארשי קאפמוק ,קווישה להנמ ,היתתמ תימע סווטטדזקפ

 לארשי אסוט|| ל"כנמ ,רלוטנזור רימא 55065 וצסצ6||
 לארשי 156 ל"כנמ ,ןהכ וסינ ,"2000 תנש תארקל לארשיב תרושקתה קוש" :האצרה

 9 :םייעוצקונ םילולסמו םירניסס | | 0

 4 3 'סמ רנימס 4 2 'סמ רנימס 4 | 'סמ רנימס

 טפוסורקימ םירחוב :דחא רחסמ-דחא םלוע :אטחגחפש - ה םלועל תונורתפ םירחוב

 ₪-6סחוזוושזש6 - ל םירחבנ תונורתפ

 4 6 'סמ רנימס 4 5 'סמ רנימס 4 4 'סמ רנימס

 הריחב ךותמ - 05 לקרוא םירחוב לבונ םירחוב

 49 'סמ רנימס 4 8 'סמ רנימס 4  'סמ רנימס

 טאוא-ה םלועב ךפהמ - הפישח זכרמב חוקלה - 61 ןוגרא לכל רחבנ ןורתפ -

 50 'סמ רנימס

 ?ינוגרא בושחימל עצמ

 םייתיישעת םיטרדנטסב םירחוב
 תה בר שר



:)-5 
 יעיבר םוי תינכות

 (ךשמה) םייעוצקמ םילולסו םירניחס

 1999 יאמב ! 2 ,יעיבר םוי

 םיונושייו םירצוח תכורעת

 1 0 ' כ . 5 . = ם"רהצ תחווא |4:30- ו 5
 . םייעוצקמ םירניסס ילולסמ ךשממה ו 0

 ] 8 3 'סמ רנימס 8 2 'סמ רנימס 8 | 'סמ רנימס

 - רצוע וניאש םלועב הריחבה-םדנט - תשרב הטילשל סירמיירפה :א1-ו קשה 5

 ּ תוינוגרא תוכרעמב ב"ושו לוהינ הקזחו הנימא היצילאוק

 , 8 6 'סמ רנימס 8 5 'סמ רנימס 8 4 'סמ רנימס : ' 0 ,

 ] | עדימ תחטבאל תונורתפ תריחב ,(6ןטצוש) תולוכשא החיטבמ טפוסורקימ הכימתו םיתוריש ,העמטה :העונתה זכרמ 0 ט .

 : !םימייקמ ונחנאו רחוב התא
 | ו 000 --- 0008 /02-י עו 0 5

 ] 89 'סמ רנימס 8 8 'סמ רנימס 8 7 'סמ רנימס

 ב קאפמוק תונורתפ - המישרה שארב תביבסב (6וטצו6מ) תולוכשא ,הלשממב יפרגואיגה דמימה - 5

 : ןוילעה הצקל טפוסורקימו לקרוא ,לבונ - לטניא םיקסעבו תוימוקמה תויושרב
 1 יי ב - מיה ל ו

 / \ 9 | 'סמ רנימס 90 'סמ רנימס

 3 :יביטנרטלא בושחימ תוחוקל רומיש :המיסחה זוחא
 8 קוחרמ הדובעו 6₪ תונולח ,סקוניל תיקסע החלצהל חתפמכ

 קנע תלרגהו םית"הק ר"וי תגצה - םויה םויס עוריא ו 0

 : 6כזל</\6-| = | (דבלב םינמזומל) םיל"כ) ברע | 0

 ךילא אב םינפה דרשמ
 .ש605 תכורעתב היח ןיסולכוא להנמ תכשל םימיקמ קאפמוקו םינפה דרשמ !קוחר תכלל ךירצ אל

 .לארשיב םילודגהמ טוצטשושופע טקייורפב "ביבא" תכרעמ די לע יצחו הנש הזמ תולהונמ ןיסולכואה להנמ תוכשל
 תורישה ימוחתב היתולוכי תא יוטיב ידיל קאפמוק האיבה םינש 7-ל טוצסטזטופפ תרוצב לועפתו המקה טקייורפב

 - םייתלשממ/םילודג תוחוקלל היצרגטניא ,לארשיב תובכרומהמ תכרעמ לש חותיפו ןונכת - םהיניב ,םינושה
 תורישו הלעפה יתוריש םג ומכ ,תובכרומ תרושקת תותשר תמקהו ןונכת ,תרושקת תויתשתו הרמוח , הנכות בוליש

 .הממיב תועש 24 ,תיטירקו הלודג תימואל תכרעמל
 לע יצראה חקפמה ישנא ,םירתא 40-ב םינפה דרשמ לש ןיסולכואה להנמ ישנא 600 םה טקייורפה ישמתשמ
 קשנ יושיר להנמו ,לארשי תנידמב תוריחב עוציבל תושרדנה תוקפהה לכ עוציבל תכרעמב םישמתשמה תוריחבה
 יתוריש םילבקמו ןיסולכואה םשרמל םירשוקמה םישמתשמ יפלא םג םישמתשמ "ביבא" תכרעמב .םינפה דרשמב

 .עדימ יצבק תועצמאבו (ג1-ו תותליאש) תנווקמ הרוצב ןיסולכואה להנממ עדימ
 .םולשתבו םינפה דרשמ רושיא יפ לע םיקפוסמ הלא עדימ יתוריש

 ,םירקבמל תרכזמכ יתימאה םשרמהמ תונוש תודועת הנקפות 8605-ב ביבא תכשלב
 .תוהז תדועת איבהל וחכשת לא



 -- הטחוט ה

 רקוב - םירנימס

 םייעוצקמה םילולסטהו םירנימסה ריצקת

 03 ל/סזא =א60+סז | 9 ן /
 סז 070500? 06 | סמ רניסס

 5א6ה4הַּפ6-ה םלועל תונורתפ םירחוב

 לארשי קאפמוק - אריפש בירי :םיארחא
 8605 תלהנה תרבח ,דעלג תצובק - ןמדלוג הוודח

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 הנכות תונורתפבו םינוגראב א1ו6ז050₪ םאסחגתפש םושייב קוסעי רנימסה
 הנכות ירצומ גיצנ ,לודג חוקל לש ורופיס איבנ .וז הביבסל םישדח םימילשמ
 תוצובק בושחמלו תועדוה לש ינוגרא ןויכראל תונורתפב םיקסועה םישדח

 ילכב םיינוגרא םימושיי חותיפ תוקינכטב ןודנו (601!גססזגווטח) הדובעה

 .(0ט!ססא -1 םא6תהתפט

 :תואצרה

 חוקל לש ורופיס - תימלועה סקטיאס תרבחב 5א6חגחַפ< תכרעמ תסירפ

 סקטיאס גיצנ

 סטווססא-ו םאטחגתפ6 תביבסב םימושיי חותיפ

 לארשי טפוסורקימ ,ריכב הנכות ץעוי ,יקסניבולוג םלושמ

 64 חוטחצש גו( תגצה - ינוגרא תועדוה ןויכרא תריצי

 לארשי קאפמוק ,ריכב הנכות ץעוי ,רוג זרא

 חוקה \לסזא אקשטווסז תגצה - 0טו!טס\ ישמתשמל תווצה תדובע רופיש

 לארשי קאפמוק ,תונורתפ קוויש להנמ ,אריפש בירי

 ו9-לפ :העפוהל םי!םזומ סוניכה יפתתשמ לכ
 1803 | תוסנ המר/ייסה ןורטאיתב ןלוג לייאו סקינתא תקהל
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 | 94 9 יס רנימס
 ד6|6 ך6] תוסחב |

 תונורתפ :דחא רחסונ - דחא םלוע

 =-6ס0הוו6ז66 -ל םירחב)

 לארשי קאפמוק - ינבדבוד ןצינ :םיארחא
 ₪008 רבח ,לארשי תסנכ - לשיפ קירא

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 הנורחאה הנשה לש הלועה טיהלה ונה טנרטניאב "ינורטקלא רחסמ"

 הסינכה םע ריבכמל הז אשונ ונתוא קיסעי הארנה יפכו ,םלועה יבחרב
 תחטבאו ינורטקלא רחסמ לש םינוש םיטביהב ןודנ רנימסב .שדחה ףלאל

 תויגולונכטלו ינכרצה טביהל םירושקה םיאשונב דחוימב ,טנרטניאב עדימ

 תוטישו הריכמ תוטישל םירושקה םיאשונ ונודי רתיה ןיב .וב תוכורכה

 .דועו םוסרפ ,םולשת

 :תואצרה

 םינוויכה לכמ ינורטקלא רחסמ - קאפמוק

 לארשי קאפמוק ,טנרטניא ץעוי ,ינבדבוד ןצינ

 טנרטניאב קווישה תכפהמ :תויבמופ תוריכמ
 ן'זיווטנ ,םיקווש חותיפ להנמ ,ןגהב יבא

 טנרטניאב ₪ווחַא-ו םוסרפ
 לט-לט ,קוויש להנמ ,סושנרטש יניפ

 טנרטניאב יארשא יסיטרכב שומישב םינוכיסו םייוכיס
 .ל.א.כ הזיו ,םינוכיס לוהינ תקלחמ להנמ ,אנהכ יחצ

 טנרטניאה ןדיעב םינומהה תרושקתב הכפהמה
 לארשי לוק ,ריכב תושדח ךרוע ,יקסלייב ןד

 ןולה%+כ>

 .לבגוס תומוקמה רפסמ .טם"עוממ ללוכ ח"ש 60 ריחומנב העפוהל ףסו) סיטרכ שוכרל ןתינ



| 
 | ₪[אכוכ50/1- תוסחב 0 3 'סמ רניסט

 טפוטורקיוג םירחוב

 לארשי טפוסורקימ - רגרביונ ינד :םיארחא

 לארשי קאפמוק - אריפש בירי

 רקוב - םוי יצח :ונימסה ךשמ

 טפוסורקימ לש תוידיתעה הלעפהה תוכרעמ לא ןולח חתפי רנימסה
 .1999 תנש ףוסב קושל תאצל תויופצה
 טפוסורקימ תונורתפ סיסבבש הרוטקטיכראה תא רוקסנ רנימסב
 תא םיגדנו גיצנ ,ןכ ומכ .\צוחצסוא< כובחופטזש0 ותו6ז 6( גז6חוז60טז6 (כא)

 תרשה ירצומ תחפשמ תאו \\וחטסואצ 2000 קזס(טצוסחג| תינחלושה הסרגה
 .\ווח0סושפ 2000 56תז

 :תואצרה

 \צוחנסא< כא הרוטקטיכרא תריקס

 טפוסורקימ ,חותיפ ילכ להנמ ,רהוז ןורוד

 השדחה תינחלושה הלעפהה תכרעמב םישודיחה תריקס
 \\ות0סוצ% 2000 ז01655ו0031

 לארשי טפוסורקימ ,עדימ תויגולונכט יחמומ םוחת להנמ ,ףרוצ רואיל

 \ותסואפ 2000 56ת/טז תרש תחפשמב םישודיחה תריקס
 לארשי טפוסורקימ ,תוכרעמ סדנהמ ,ןורוד לייא

 ו ז:30 העשב | 2.5.99 :העתפה

 רקוב - םירניסס

 6 4 ישמ רניסט

 לבו; םירחוב

 .[ כ ₪ | |. תוסחב |

 לארשי לבונ - בינא תירונ :םיארחא
 לארשי קאפמוק - יסלוס הליא

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ושגד םשוי וז תרגסמב .םיינוגרא םיתרשל תומדקתמ תויגולונכט גיצת לבונ
 ,6!טצוטתחפ -ה תויגולונכטב םייטירק םיתרשב ההובג תונימז תוכרעמ לע
 הלעפהה תכרעמ ,םילודג םינוגראב 1? לוהינ ,סתסח ירצומ תחפשמ ללוכ
 הירפס יתוריש ,אבה רודהמ םינותנ יסיסבל תיתשתכ א6ו\/גז6 5 השדחה
 תכרעמה תוחיתפ ,תונווגמ בושחימ תומרופטלפ לע םמושייו םיחותפ
 בושחימ תומרופטלפב שומימה תרוצ ,ינוגרא ךרוצ לכל בחרתהל התושימגו

 .טנרטניאה ןדיעב תומדקתמ םינותנ תחטבא תויגולונכטו תונווגמ

 :םיאשונ

 םייטירק םיתרשב ההובג תונימז תכרעמ

 םילודג םינוגראב 1? לוהינ

 אבה רודהמ םינותנ יסיסבל תיתשתכ %שו\\'גזט 5

 תונווגמ בושחימ תומרופטלפ לע םמושייו םיחותפ הירפס יתוריש

 טנרטניאה ןדיעב תומדקתמ םינותנ תחטבא תויגולונכט

 ידי -לע ונתניי תואצרהה
 וז א61\\סז₪ ,ל"כנמ - יקסבוקליו יסינ
 קנילורפ ,ףתושמ ל"כנמ - יגיג רפוע
 ןייל-מוק ,ינכט ל"כנמס - רגניא םייח

 יורי



 רקוב - םירניסס

 | 6כז0/4(-! <>" תוסחב 4 5 יס רניסס

 לקרוא םירחוב

 לארשי לקרוא - שיבג ןתנ :םיארחא

 לארשי קאפמוק - ןמלגיפש ןליא
 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 םירושעה ינש ךשמב ,קאפמוק תוחוקל ,םכתא הוולמ לקרוא תרבח
 םודיקו חותיפל םילכו תונורתפ תקפסאב ,20 -ה האמה לש םינורחאה
 יגוס לכל תיתימא תובייוחמ ןתמ ידכ ךות ,םכנוגראב עדימה תוכרעמ
 שח א15-ו שחוא-ה יתרש ךרד אד יתרשמ לחה ,קאפמוק לש תומרופטלפה
 לקרוא תרבח ךישמת דציכ םכינפב גיצנ ,הז רנימסב .אפלא יססובמ
 טנרטניאה תיגולונכט לע תוססבתה ךות ,21 -ה האמב םג םכל התובייוחמב
 .רתוי ליעיו ןוכנ יקסע לוהינ םשל יסחי ןורתי תריציו הרבחה תונורתפ לכב

 :תואצרה

 עדימ תוכרעמ חותיפל לקרוא תייגטרטסא - 0ז3016 [חו6חוטז ?131!טחה
 036168\ םינותנה יסיסב םע טנרטניאה תיגולונכט תויססובמ
 006 א088-]

 לארשי לקרוא ,םילכו םינותנ דסמ םוחת להנמ ,גרבנטור םייח

 ג ט|ט :\קק ]וסב - 7

 דרפנ וא/ו םילשמ ןורתפכ ,לקרוא לש 68%1 ןורתפ :6]00 תחסחו 6
 :87-ה ןורתפל

 החימצב הרבחל 58? ןורתפ :0ז6]0 תג31טתאבת]
 לארשי לקרוא ,0ז866 \ קס1630005 תוריכמ להנמ ,יטנק דדלא

 םוחתב ןוגראה יכרצ לכל ףיקמ ןורתפ - 0וזטוזו 1 וח6-ת6זטחו סח [ם\טצוחוטהז
 לואשתו רוקחת ילכו םינותנ ינסחמ
 לארשי לקרוא , ו \\גז6מסטצ6 8 058 ,ןייטשדלוג זרא

 ך
 - סוח םויווכמב 8 6 יסמ רניחט

 הריחב ךותומ - סו 5

 לארשי קאפמוק - טרפמל רותרא רד :םיארחא
 5668 רבח ,קסמוק - דעס ןורי

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 תותיפה תינכות תא גיציו םויכ 0ק6ח\א15 תא רוקסי רנימסה
 קאפמוק תויוליעפ לע רפסנ .הבורקה יצחו הנשל השדח תוילנויצקנופל
 תא איבנ ,סקטח\ 85 -ב ךומתל ישילש דצ תורבחו תונורתפ ינרצי דודיעל

 תאו ,סקטחצ א15 7.1-2 7.2 -ו 0קטח\/א15 7.1-2 לש תושדחה תונוכתה
 רשאמ רתוי םיבוט םיעוציב תקפה תרשפאמה 3|63אְצ תרוטקטיכרא
 תוכרעמה תונימז תא רפשל השדח ךרד ראתנ .םידבעמ -יבורמ םיבשחמ
 .דיתעב ןהמ היופצה תונימזה תא הזחנו ונלש תויטירקה

 :תואצרה

 2000 תנשב 065
 ספ אטפטהטתו , 517816816 ?|3חמוהק \1ג0886 (?טחוק ה 6-0 תוקט(6ז 0-07.

 תושדח תונוכת - 0ק6מ\/א15 7.2, (סשח 15 2
 לארשי קאפמוק ,0ק6ח\/א18 םוחתל תיארחא ,קינזר הילג

 6!גאְע תרוטקטיכרא
 לארשי קאפמוק ,ריכב הנכות ץעוי ,טרפמל רותרא ר"ד

 תויטירק תוכרעמב תונימז תחטבהל םיתוריש
 (8]21 צהמ \\6ו]6ח, 507166 כ6צ0]6קתו6ה1[ \1ה0ה86מ (?סחוקה] 15

 הנתס *די ןועש - םשריהל םיונידקנה לכל

 יאלמה רמג דע *

 ו 6



 4 7 'סמ רניחסס

 = ןוגרא לכל רחב; ןורתפ - 5

 לארשי קאפמוק - ריצק לארשי :םיארחא

 5605 תלהנה רבח ,הכרדה סיירב ןו'ג - לדנמ ויז
 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ןורתפ ,ןוגראה יבאשמ לוהינל אלמ הנעמ תונתונ 8אק-ה תוכרעמ
 םהל תרשפאמ םינוגראב ₪85 -ה תוכרעמ תעמטה .םדקתמו יביטרגטניא
 יגטרטסא ילכ םהל תקפסמ םג אלא הקוזחתו חותיפ תויולעב ןוכסח קר אל

 ונניא הלא תוכרעמ ץומיא .םידקפתמ םה הב תיתורחתה הביבסב חצנל
 םויה תונתונ תונורתפה תויקפס ,דבלב םילודג םינוגרא לש היגליבירפ דוע

 םייתורחת םיקוושב םידדומתמה ,םינטקו םיינוניב םינוגראל םג הנעמ
 .חצנלו דדומתהל םהל ורשפאיש םילכ םישפחמו

 :תואצרה

 הריחבל םילוקיש - ץראהמ וא ל"וחמ ₪87 תונורתפ

 מ"עב לוהינו ץועיי דלישטור .ב תרבח להנמ ,דלישטור ךורב

 2000 תנש תארקל תוירקיע תומגמ - 7

 לארשי פורג ןשיימרופניא הגי'ג ,ל"כנמ ,יראב רהז

 חלצומ 587 טקייורפ לוהינל םיפיט
 להתנוק ,הריכב םיטקייורפ תלהנמ ,היורצ יבד

 םוקלס - חוקל רופיס

 םוקלס ,54516ח םוחת להנמ ,ןמרונ יבא

 ,ןורחאה עגרל הכחת לא

 !9000 תנשל תוויאת תקידב וישכע רבכ ןוםוה

 (ץ6ּבז 2000 [163!:ה07608)
 .צטגז 2000 עוטה 11641ו6(1משט\ יביטקרטא ריחמבו ליעיו שדח תוריש היתוחוקלל הנשכ הזמ תקפסמ לארשי קאפמוק
 לש הכרעה רשפאמ הז תוריש .ץמאמבו ןמזב בר ןוכסח רשפאמו קאפמוק לש תורישה יחמומ ידי לע קפוסמ תורישה
 .2000 תנשל םירחא םירחבנ םינרציו לבונ ,טפוסורקימ ,לטיגיד ,קאפמוק תרצותמ הנכותהו הרמוחה ירצומ לכ תונכומ
 הרמוחה יביכר לש הסרגה ,תכרעמה תרוצת יופימ רשפאמו תכרעמב ןקתומה ןכוממ הרקב ילכ לע ססובמ תורישה
 .ומיאתהל דציכ תוצלמה קפסמו תכרעמב ביכר לכ לש 2000 תנשל תונכומהו הנכותה יושיר בצמ ,הנכותהו

 קאפמוקב ךלש תוריכמה גיצנל רשקתה אנ :וגז 2000 5ע%וטחו [1641וח6מ66% -ה תוריש לע םיפסונ םיטרפל
 חו6/60]65-15726ת1086.60חו :ינורטקלא ראודב וא 09-9593737 ןופלטב הז תורישל קאפמוק לש הכימתה זכרמל וא

 קמ
 5-חש65

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מם ₪ ₪ ₪ ₪

 רקוב - םירניסס

 4 8 יס רנימס

 זכרמב חוקלה - סחאו

 לארשי קאפמוק - רטמ ןורוד :םיארתא
 ₪605 תלהנה תרבח ,דעלג תצובק - ןמדלוג הוודח

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ותוליעפב רתויב בושחה םרוגכ חוקלה תא הדימעמה תיקסעה הסיפתה

 לכ תא "תמתור" רשא הליבקמ תיבושחימ הסיפת הדילוה ,ןוגראה לש

 תדקוממ ,תיזכרמ עדימ תכרעמ לש התושרל תויתרוסמה עדימה תוכרעמ
 תוכרעמ םלועבו לארשיב ומשויו ומקוה תונורחאה םינשב .חוקל
 ."זכרמב חוקלה" תסיפת תא ושמימ רשא 6811 66חוטז% -1 116]ק 26%

 ירקיעה סכנה םע הליעיו הקזח רשק תדוקנ םינוגראל תוקפסמ הלא תוכרעמ

 .תוחוקלה - םהלש

 :תואצרה

 תינוגרא תוברת דעו תיתשתמ - תוינוגרא תוכלשה

 (6:411ו66 ,תוחוקל תוריש םוחתב הריכב תצעוי ,רינ-רב ימענ

 םוקלס תרבחב 6:1] 6תוטז ךרעמ לועפתו םושיי

 םוקלס ,תותוקל תורישל אישנ ןגס ,תילגרמ יקימ

 \/'גחווצש ןורתפ תגצה

 בושחמ תויגולונכט הלומרופ .יט.יס.פא ,\'גחווא6 םותת להנמ ,ןרטש יתנ

 ₪1גחָצ ןורתפ תגצה
 טנומיר ל"כנמ ,בגר ןורי

 תורחת תביבסב ןורתי - רגימע לש ץוצסוגו תכרעמ

 עדימ תוכרעמ רגימע ,תוריכמו קוויש ל"כנמס ,שמש יבא ר"ד

 ר

 הוד



 רקוב - םירניסס

 דזג64" שאוא" 4/9 0 ים
 טאוא - ה םלועב ךפהמב - הפישח

 לארשי קאפמוק - לור קרמ :םיארחא
 28608 רבח ,ל"כשח/רצואה דרשמ - ןהכ ינרא

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 יצמאמ תא השדחה קאפמוק הריבגמ ,לטיגידל קאפמוק ןיב גוזימה רחאל
 םיאשונהמ העבראב זכרתי רנימסה .שא[א-ה םוחתב הבחרההו חותיפה
 לש 5 הסרגב םירכינ םירופיש הארנ םהבש ,םיירקיעה
 .המגדה תוללוכ תוגצמה לכ .6סחוקג 1חג64 1א[א-ה

 :תואצרה

 חותיפה תוינכות לש הפיקמ הריקס - 6סחוקגף 1164 11818 0300030
 תובורקה םינשל
 6 560061, 164 11א1א קז00061 )[3ת386 60108 60 חוק 67 00.

 תולוכשאה םוחתב הגרדמ תציפק - 6!טצוטז 116 5ץ5ז6חו 8 (-]ט5(טז 5

 לארשי קאפמוק ,הנכות תכימת ץעוי ,לקספ לארשי

 תוכרעמ לוהינל םיישדח םילכ - 5%ז6חו .\ חוו הוזה
 לארשי קאפמוק ,ריכב הנכות ץעוי ,לור קרמ

 תינגורטה הביבסב חותיפו לוהינל תוטישו םילכ - אד 1הוטזסק6זפסו!וזע

 לארשי קאפמוק ,ריכב הנכות ץעוי ,ץיבובל ירוא

 ] 5 0 י'טמ רניחסט

 ?ינוגרא בושחימל עצב

 !םייתיישעת םיטרדנטסב םירחוב

 לארשי קאפמוק - ןמלגיפש ןליא :יארחא
 5008 רבח ,טורט - ןאימילכ ןורי

 רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ןתכיפהו תויגולונכט לש דימתמ חותיפ ידי-לע המצע תא התנב קאפמוק
 ומכ םייקסעה היפתוש םע הדומצ הדובע ךות ,היישעתב םיטרדנטסל
 15 -כ ינפל הכרד תא הליחתהש ,הרבחה .לקרואו טפוסורקימ ,לטניא

 תויטרדנטס תויגולונכט םותרל החילצה ,ישיאה בושחימה םוחתב םינש
 ךכבו דבלב םיירפניימה תלחנ ויה ןכל םדוקש ינוגרא בושחימ ימוחתל הלא

 .הברהב תוכומנ תויולעב תוחוקלל רתוי בר ךרע איבהל

 בושחימל קאפמוק החתיפש תויגולונכטבו תומרופטלפב דקמתי הז רנימס
 קאפמוק לש ןהיתוינכותו ןנוזח תא גיצי ,םיטרדנטס -ססובמ ינוגרא
 ןמושיי תאו הלא תויגולונכטב שומישה ןפוא תא םיגדיו דיתעל היפתושו

 .למשח תרבח ומכ םילודג םינוגראב

 :תואצרה

 6 <הו6כתפ6 2000 זס וו
 1וחותוס ,\1א10, 517916016 \3[1א61ותק התה
 15ח(6זקו86 60 תוקט(וחק (2ז0טק, ("0חוקש ₪1

 ו בו[הסו!וזע ות 51800010 ה16הכתפ6 (-סחוקטווחש
 א[ו6]וה6] א166בתח, 13851688 126%610קחו6ה( )107
 ח16זסז186 5079608 610516760 501011005, (?0חוקה 5

 חסש/6ז[סחווהחס6 גז (כט1, 10-02 בח6 (ט5וסתוטז 531181001ו0ח ,\זש [ח
 620776 (2ה6111, 3510658 126צ610קהו6ח( א[

 אזהוה 5וז6החו 5951688, 60 חוקה

 למשח תרבח - חוקל רופיס

 ,םיבשחמו עדימ תוכועמ ףגא ,תוכיא תחטבא להנמ ,קביר רימא
 למשח תובח



 ,ריחמ הזכב
 .ריהמ תויהל יאדכ

 טנרטניאל רבחלש ,תבשח סויה דע סא
 ..רקי קסע הז ,דרשמב םיבשחמה לכ תא

 .ךתוא עיתפנ ונחנא
 סלשומה תרושקתה ןורתפ תא ךל תתל תולוכי 360חו-ו קאפמוק ,טפוסורקימ ,בהז טנרטניא קר
 טנרטניא ₪ דחוימ דואמ ריחמבו הלבגה אלל ,תחא"תבב ,רתויב הליעיהו הריהמה ךרדב טנרטניאב שולגל לוכי דרשמה לכ ,וישכעמ
 םיבשחמה לכ תא רבחמ 150% וק ₪ רתויב םלתשמהו טושפה ןמואב טנרטניאה תשרל ךלש דרשמב סיבשחמה לכ תא רבחת ץילג

 ,תשרל תיזכומ םיסקפ תנכות :סגו ₪ תשרל תמלתשמו הליעי ,הריהמ השיגמ תונהילו וידחי שולגל םילוכי םלוכ .טנרטניאל קסעב
 תרש - (טחקא ?לס1.גגתו 400 תרש ₪ ףתושמ םינותנ דסמו יזכרמ סדומ ,סיבאשמו עדימ ףותיש ,םיבשחמה לכל ינורטקלא ראוד
 [א או א6] .\ץ וקל גורדיש תורשפא ₪ יביטקרטא ריחמב תשר ימושייל רתויב השידחה היגולונכטה תא עיצמה ינוגריא

 = דרשמה לכ תא טנרטניאל רבחל יאדכ סויהמ
 = ריהמה טנרטניאה ₪ סולשת אלל 300%! לש םדקתמ תרושקת דויצו קזב לש [50א וקמ םינהנו ,וישכע םירבחתמ
 < לארשיב סיבוטה עוצקמה ישנא לש תפטוש הכימתו ץועי ₪ ךלש הרבחה יכרצל תקייודמ המאתהב שיש רתויב
 .רתויב םייאדכהו םימלתשמה סיאנתהו םיריחמה ₪ טנרטניאה סוחתב רתויב תומדקתמה תויגולונכטה ₪
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 55605 סוניכ ךלהמב םיושייו םירצומ תכורעת

 םילולסמל ליבקמב ,וגצוי סוניכה ימי ינש לכ ךשמב .םימושייו םירצומ תכורעת 08605 סוניכב ומיילי םייקסעה היפתושו קאפמוק

 תונורתפה יאצממ ןה םשרתהלו ןוחבל ולכוי םירקבמה .תורישו הנכות ,הרמוח ירצומו תונורתפ לש בחר ןווגמ ,תואצרהלו םייעוצקמה

 .הלא תונורתפ לש םימשיימהו םיעיצמהמ ןהו םוצעה

 קאפסוק יבשחמ לש שדחה רודה תגוצת

 :קאפמוק תיבמ רתויב םישידחה םירצומה תא הכורעתב ומיגדי םייקסעה היפתושו קאפמוק
 םימושייל לטניא יתרשב הלכו םייטירק םימושייל םיינוגרא לטניא יתרש ךרד ,אפלא יססובמ ןוילעה הצקה יתרשב לחה םיתרש
 םיבשחמב לחה ,םינוש םיגוסמ םיינחלוש םיבשחמ ;תויעוצקמ הדובע תונחת ;תרושקתו ןוסחיא תונורתפ ;הדובע תוצובקו םייתקלחמ
 ;יתיבה קושל םירזיבאו םיבשחמ ;די-ףכ יבשחמו םידיינ םיבשחמ ללש ;תנטקומ הרוצתב םילהונמ תשר יבשחמב הלכו םיעוציב יריתע
 .םדקתמ יפקיה דויצו םיינשדח םיכסמ

 תוליבוחסה הלעפהה תוכרעמ םע בולישב קאפווק תוונרופטלפ
 \/וח6סואפ \1-ל תוירושיקו אלמ בוליש לע שגד םע ,םיינוגרא םימושייל רתויב הצופנהו הקיתוה הלעפהה תכרעמ גצות - 05
 תא םיצירמה ןוילע הצק יתרש ,םייניבה גרדמ \\וחסוא אד יתרש ,תונולח תביבסב הצק ישמתשמל םימושיי ומגדוי .\\1ח6סואצ 95-לו
 לש תימניד םיבאשמ תקולח רשפאמה ,63!גאֶע-ב שומיש ךות תאז .םיינוגריא םימושייל ו\שט יקשממו 0ק6ח\/א18 הלעפהה תכרעמ
 ימושיי לוהינו \/וחשסופ אך תוכרעמל םיצבק תרשכ תלעופה 006/15 תכרעמ גצות ,ןכ ומכ .םימושיי לש יליבקמ דוביעל בשחמ ידבעמ

 .זאד הצירמה 26 תדמע ךותמ האשרהה ינונגנמו 0065

 לש אפלא תומרופטלפ יבג-לע גצות השדחה התסריגב רתויב תמדקתמה טיב 64 תססובמ הלעפהה תכרעמ (60תוק3ַח 164 אז
 עדימ לוהינ תלוכי תללוכ תכרעמה .תולוכשא תייגולונכט לוצינ ךות ההובג תונימזו תודירש ,לע-יעוציב המיגדמ תכרעמה .קאפמוק
 םיישיא םיבשחמ תותשר ,םייתקלחמו םיינוגרא עדימ ירגאמ לוהינ םע דחי !!אזא לש םילשב לוהינ ילכו בושחימ תוריתע תוביבסב

 .\/ותסואפ אד -ה םלועל הלועמ רושיק םע יפקיה דויצו

 תוכרעמל ואוחטסואפ אד יתרש לוכשאמ לחה ,אד הלעפהה תכרעמ לע תוססובמה תומרופטלפ לש בחר ןווגמ הנגצות - \\1ח60ו א

 .םישמתשמה יגוס לכל םידיינו םיינחלוש םיבשחמ ,םיעוציב תוריתע תויעוצקמ הדובע תונחת ,םינטק םינוגראל םיתרש ךרד ,תויטירק
 .אד הלעפהה תכרעמ לע תוססובמה טנרטניא ימושייל תוכרעמו תוליבומ םינותנ ידסמ תוכרעמ לע שגד םשוי ןכ-ומכ

 תונורתפ ,לקרוא לש םינותנה דסמב הכימת ,םייטירק םימושייל םיתרש תולוכשא ללוכ אסצש|| תביבסב םיתרש יכרעמ ומגדוי - אסצ]
 םינוגראל תמלשומ תכרעמ גצות ןכ-ומכ .א5 יתוריש ןתמ ללוכ תורחא תוינוגרא הלעפה תוכרעמל תוירוביחו עדימ תחטבא ,טנרטניא
 .םינטקו םיינוניב

 םייקסעה היפתושו קאפווק תונורתפ

 השיג ,םימדקתמ יוביגו ןוסחיא תונורתפ ,טפוסורקימו לקרוא לש םיליבומה םינותנה ידסמ תא וגיצי םייקסעה היפתושו קאפמוק
 תויפרגואיג עדימ תוכרעמ ,םיתרשב לופיטל קוחרמ השיג ,םיינוגרא ב"ושו לוהינ תונורתפ ,םיינגורטהו םירזובמ עדימ ירגאמל תיזכרמ
 .דועו ירלולס ןופלטמ תשרל רוביח ,6וותא תכרעמ ,(015)

 ומכ םיאשונב ץועייו םיטקייורפ תמקה ,הנכותו הרמוח תויתשת םיללוכה ,טנרטניאה םוחתל םיפיקמ תונורתפ לע םשוי דחוימ שגד

 .םייקסעה היפתוש לשו קאפמוק לש םמושייו םחותיפ ירפמ ,דועו עדימ תחטבא ,ינורטקלא רחסמל תונורתפ ,טנרטניא יתוריש תקפסא

 ,םא6וגחפ6-] טפוסורקימ תביבסל תונורתפ ןוגכ םייעוצקמ םימוחת רפסמב תודקמתה םע ,םהיתולוכי תא וגיצי קאפמוק לש תורישה יפגא

 ,63ז674ף הרמוח יתוריש גורדיש ,תוברועמ תרושקת תותשרב הכימת ,ב"וש תוכרעמ ,םיחתפמב הכימת ,תויטירק תוכרעמל תוריש

 .היתוחוקלל תוריש ןתמל קאפמוק תשמתשמ םהב םיימינפה םילכהו עדימה תוכרעמ ,םיכילהתה וגצוי ןכ-ומכ .דועו 2000 תנש תומאתה

 ,ןיסולכואה להנימ בושחימל "ביבא" טקייורפל הנושאר הפישח ןתנית ,קאפמוק לש תילטקייורפה תלוכיה תגצה תרגסמב
 יוהיז תודועתו הדיל תודועת יקתעה תקפה רשפאתת הכורעתה תרגסמב .םינפה דרשמב קאפמוק תעצבמ ותוא סווצטפטחש-ה טקייורפ
 .8605 וגול תא אשונה ריינ לע הכורעתב םירקבמל

 ו 8:00 דע 06:00-6 ,! 2.5.99 ,'ד םוי :הכורעתה לש החיתפה תועש
 |68:30 דע 08:00-ם ,! 3.5.99 ,'ה םוי

 טס פלטה טהפספפאל ףפרריההפ
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 סקיפ זסוהוה 72 8 1 'שמ רניסט

 הקזחו הניונא היצילאוק :אד -ו 05

 לארשי קאפמוק - טרפמל רותרא ר"ד :םיארחא
 ₪608 רבח ,קסמוק - דעס ןורי

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 םשיימ הז רצומ .ויתונוכתו 40%גחט66 56ת6ז -ה תא רוקסנ הז רנימסב
 רשפאמ רצומה .דח64 וא 0ק6ח/א(8 תביבסב טפוסורקימ ילוקוטורפ תא
 ,\וח6סואפ אד לש 6סתוגוח-ב םיאלמ םירבחכ דקפתל ולא הלעפה תוכרעמל
 ןיב א>6-ב שמתשהלו ,ו/וחסאצ תוטיש יפל םישמתשמ יוהיזב ךומתל
 ידכ םג שורד 40%3ת666 56חטז .טפוסורקימו קאפמוק לש הלעפה תוכרעמ
 םילעפומ םושייהמ םיקלחשכ ,ם60%1 תרזעב םירזובמ םימושיי תונבל
 .טפוסורקימ וא קאפמוק לש תונוש הלעפה תוכרעמב

 תביבסל לקרוא ירצומ תא רוקסנ ,תויצקילפא תיינבל םילכה םוחתב
 סזגטו6 לקרוא ילכ ,סזהס|6 .גקק]וטהווסמ 56זצסז ,02786168 :ןרגכ 0 קטח\\\5

 רוקסנ .יכזגט|6 ג קק]ושהזוסחפ--ו ,[כ6צט|סקסז 5116 ,(כז8ס]6 [266|סקטז ,[כטפו

 0קטח/ א!8 לע עדימל תוירושיקל 156 תרבח לש םירצומה תא םג
 .\\וח6סואפ תוביבסב תויצקילפאמ

 חוקל/תרש ימושיי תונבל םיחתפמל רשפאמ 156 אטו
 םינותנה תורוקמ לכמ םינותנ םינכדעמו םיפלושה טנרטניא/טנ-הרטניא וא
 .דחא ימוקמ םינותנ סיסבב םיאצמנ םה וליאכ ,םיינוגראה

 :תואצרה
 40940660 56/0ז [0ז קח 5
 2816 ךגעוסמ 00 ק6ח 15 0661 130826 (>0חוק 3 0:0 תנו 6 0

 6צטוסקוהפ 3קק1ו6הזוסתפ וצו 2601 (סז (כק6ח 5
 00 אטפסהטמנ , 517316216 ]3חתוהק )130306 0-08 60 וקו 0

 0קטח 15 -ל 018616 ירצומ
 לארשי לקרוא ,םילכו םינותנ דסמ םוחת להנמ ,גרבנטור םייח

 סקטח/א15 -ל 150 ירצומ
 לארשי 156 ,ינכט להנמ ,יזנכשא רפוע

 טנרטניאב םושיר

 שצש.06005.60.||

 18.4.99-המ לחה עצבתי רתאב םושירה

 צ"ההא - םירניחמס

 תוינוגרא תוכרעמב

 לארשי קאפמוק - ןרוצ ריאי :םיארחא
 8605 רבח ,ל"כשת/רצואה דרשמ - ןהכ ינרא

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 תינוגראה םיבשחמה תשרב הרקבו הטילשל םילכ רחבמב קוסעי רנימסה
 הטילש לוהינל םילכ וגצוי .קאפמוק לש הרקבהו הטילשה תיגטרטסאבו
 (סחוקגח [ח518תז [ג0886ז לש המגדה עצובת .6 -ו קאפמוק לש הרקבו
 םוחתל תוסנכנה תושדח תויגולונכט לע רבודיו 64 ₪תו6חוטז 1א0 לשו
 תרושקתו םיבשחמ תוכרעמ לוהינ - ו/8א1 תמגודכ ,הרקבהו הטילשה
 .\\טפ תועצמאב

 :תואצרה
 תוינוגרא תוכרעמב קאפמוק לש הרקבהו הטילשה תיגטרטסא
 לארשי קאפמוק ,תרושקתו הנכות ירצומ להנמ ,ןרוצ ריאי

 (סזווק86 1חו81 )13ח426ז תוכרעמל יזכרמה לוהינה ילכ
 לארשי קאפמוק ,ריכב הנכות ץעוי ,דוד-ןב ךונח

 תורזובמו תוינגורטה תוביבסב תרושקתו בושחמ תויתשת לוהינ
 (סקטח 15. דגח06. ]א , אד)
 ג 0תוקו!6ז 4550612165 151261 1.16. ,ינכט להנמ ,אדיורב דדוע

 תויתשת לש יביטקא-ורפ לוהינל אאטטקטחוג בוליש ,ןוזח םע היגולונכט
 5 6 סתוקט!6ז 4550618665 157261 1.10. ,ינכט להנמ ,אדיורב דדוע

= 
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 צ"התא - םירניסס

 המ אווה | 9 3 'סס רניסש

 רצוע וניאש םלועב הריחבה - םדנט

 לארשי קאפמוק - ןויא לצרה :יארחא
 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ןתונימז יא לשב ןוגראל םרגנה ילכלכה קזנה תעינמב קוסענ הז רנימסב

 התבשהב רבודמ רשאכ םג קזנה תועמשמ תא ןבלנו תויטירק תוכרעמ לש
 םירצונה םישדחה קובקבה יראווצ לע הריקס ןתינ .הנשב תועש רפסמ לש
 םידבעמ לש ןדיעב תאזו 1/0 יעצמאו ןוסחאה יעצמאל השיגה יצורעב
 .םיעוציב יריתע
 ולא םימוסחמ ץורפל 56ח6ז%61-ה תייגולונכטב שומיש השענ דציכ רוקסנ
 .דוביעה רשוכו 1/0 ,ןוסחאה יעצמא ריצב 56391]ווְע רשפאלו
 בולישל אמגוד הניה 6סחוק36 \סחוסק [30!114ג -ה יבשחמ תרדס

 יבאשמ לש לודיגה תולוכי לש רואית איבנ .566ז%61 -ה תייגולונכט
 .ןוגראה תושירדל םאתהב בשחמה

 :םיאשונ

 ןתתבשה תולעו תוינוגראה תוכרעמה לש תטלחומה ןתונימז תובישח
 .ןוגראל

 ,םיבשחמ לש (?ןטפוטחחפש -ב הימושייו היתונורתי ,56ת6א%6 -ה תייגולונכט

 .ןוסחא יעצמאו /0 תרושקת

 .6 חוק !\סח5וסק 11131398 57אאאא 5606 קספ-לא יבשחמ תחפשמ

 ידי-לע רבעוי רנימסה
 \|גח 6000חו3ה, \\סת5(סק 3|₪18/11+ב ז00061 )1ה7א6/1ה8 13056
 60 חוק 15.\

 ה

 6כזל6-| = לקרוא תרבח תוטחב - דבלב םי!םזוטל םיל''כ)טמ ברע

 6סווקמסח 8 4 רניסס
 ב ומבמ

 הכימתו םיתוריש ,העמטה :העונתה וכרט

 לארשי קאפמוק - ליגובא לימא :םיארחא
 ₪005 תלהנה תרבח ,דעלג תצובק - ןמדלוג הוודח

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ,עדימ תוכרעמ םושייב תושדח תויונמדזה רצוי שדחה םוינלימל רבעמה
 .הלא תוכרעמב םישמתשמלו םינוגראל םייתועמשמ םירגתא ביצמ ךא
 עדימ תוכרעמב תועקשה לש ריהמו ליעי לוצינ :םינוגראל לופכ רגתאה

 ךות תושדח תויונמוימ חתפל וכרטציש םימייקו םישדח םישמתשמ ,דחמ
 דומילה ןמז רוציקל ליבקמב הלא לכ .ךדיאמ םישדח םילכב שומיש ידכ
 תוכרעמ םושייב תילנויצנבנוק הבישח םאה :תולאשנה תולאשה .םושייהו
 םימיאתמ הכ דע ונשמתשה םהב םושייה יכילהת םאה ?תקפסמ עדימ
 ןמזב ןוגראב עדי תיינקהל םילכ םימייק םאה ?שדחה םוינלימב שומישל
 .רנימסב תונעל הסננ ןהילע תולאשהמ טעמ ולא ?תיסחי רצק

 עדימ תוכרעמ םושיי לע םיארחאה ,ןוגראב םילהנמל םידעוימ הז רנימס
 .ןוגראב הדובעה יכילהתמ ילרגטניא קלח תווהמה תוכרעמ םיליעפמ וא

 תוכרעמ םושיי לש הביבסב םישידח םילכו תושידח תומגמ רוקסנ רנימסב
 עדימ תוכרעמ לש ץוח רוקימל תדחוימ בל תמושת ללוכ ןוגראב עדימ
 .וז הביבסב םישמתשמל עדי תיינקה יכילהתו

 :תואצרה

 תויטירק עדימ תוכרעמ לועפת

 לארשי קאפמוק ,תוריש תוריכמ להנמ ,ליגרבא לימא

 ץוח רוקימב םישדח תוחתפתה ינוויכ
 קטלסנוק ,ל"כנמ ,לט יבצ

 לארשי קאפמוק ,0טופסטזטוחפ תוריכמ להנמ ,ןהכ ןורוד

 הדיחא אל תוכרעמ תביבסב הכימתל היגטרטסא

 לארשי קאפמוק ,הנכות תכימת להנמ ,רבוג יבוק

 תיעוצקמ הרשכהב תושדח הבישח יכרד תעמטה
 קט-ייה תללכמ ,קוויש ל"כנמס ,שימחל יסוי
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 .(סוטפ10ז5) תולוכשא החיטבונ טפוסורקיו

 !םיסייקמ ונחנאו רחוב התא

 בושחימ תוכועמ קט הוטניא - ןהכ יש :םיארחא
 לארשי קאפמוק - םולש לאומש

 צ"התא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 םוחתב טפוסורקימ ישודיח רחא תטרופמ הרוצב בוקענ הז רנימסב
 ןתינ .קאפמוק לש הרמוחה םוחתב םישודיחב דקמתנו ההובגה תודירשה
 זאמ הנתשה המ ,6וטצוטז טפוסורקימ לש הנושארה הסרגה לע יללכ רבסה
 \צוחשסואפ 2000 /3\46ת06 הלעפהה תכרעמב רצומה דיתע לע טבמו הזרכהה
 ל

 :תואצרה

 טפוסורקימו קאפמוק לש 6וטצוטחחפ בצמ תריקס

 1.080 831גחסוחפ תויגולונכט םע 6|טצוטז תמגדה

 11ופח גצצו!גסו]ווע לע ידיתע טבמ

 ידי-לע רבעוי רנימסה

 קט הרטניא ,תורישו הכימת להנמ ,ןהכ יש

 קוושמ הניה מ"עב בושחמ תוכרעמ קט הרטניא תרבח
 קלח הווהמו 601740 םיבשחמה קנע לש השרומ תוכרעמ
 .בושחמ .ת.מ.א תצובקמ
 ,תותשר םוחתב םיאלמ תונורתפ ללוכ הרבחה ירצומ לס
 ,מ"בית ימושייל תויסדנה הדובע תונחת ,הצק תונחת ,םיתרש

 יתוריש םג ומכ םימילשמ תוירושיק ירצומ ,םיאשינ םיבשחמ
 .םיטקייורפ לוהינו ץועי

 תונורתפ קט הרטניא העיצמ ,60א1240 ירצומ ידי לע
 יבשחמ תללוכה תינרדומה בושחמה תביבסל םייביטרגטניא

 תותיפ ילכ ,תרושקת ,אדי אסצט|| ,םייזכרמ םיבשחמ ,שאזא
 .תידועיי/תיטרדנטס הנכותו
 תא ץעיצהל הנווכ ךותמ הניה 60170 תרבחב הריחבה
 קט הרטניא .םלועב רתויב םיינשדחהו םייתוכיאה םירצומה
 .םיחונ הקפסא ינמזבו תויעוצקמ ,בוט תורישב המילשמ

)-6-₪= 
 צ"ההא - םירניסס

 | | םשב- קס 86

 עדיו תחטבאל תונורתפ תריחב

 םיבשחמ תרושקת תניב - ןייטשקילג השמ :םיארחא
 לארשי קאפמוק - רימש זרא

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 תולקה ללגב תאזו ,םיליגר םיעשפ ומכ תוחפל םיצופנ ונימיב בשחמ יעשפ
 הנבה טעמ ול שיש דחא לכ ידי לע ל"נה םיעשפה עוציב לש תלבסנ יתלבה
 יעשופ ינפב תוננוגתהה םויק ,ןכל .הרזע תלבק ךרוצל טנרטניאל השיגו
 תוטיש .םיליגר םיעשופ ינפב תוננוגתהמ תוחפ אל הבושח םיבשחמה
 יכרע דח יוהיז אוה ןושארה גוסה :םיגוס ינשל תוקלחנ םויכ תוננוגתהה
 ןיב הנחבה ךרוצל וב םישמתשמו בשחמה תוכרעמב םישמתשמ לש
 גוסה .םישרומ אל םישמתשמ ןיבל עדימה תוכרעמב םיימיטיגל םישמתשמ
 םיכמסמ ,תרושקת יווק לש הנפצה ללוכש תויטרפ לע הנגה אוה ינשה
 רעשב רעושכ שמשמה ₪15ו\/411,-ה אוה הנגה לש ףסונ גוס .=-א1411.-ו
 .תשרל הסינכה

 :םיאשונ

 אז, אג 00043 ורילא תרבח :הנפצה
 4560 ,יוהיז
 םיירטמ ויב םיעצמא
 2]א 6 :תיזיפ הדרפה

 תגססטאאס, 6תמ6אץ0]אד: ץןאמ אז

 ידי-לע הנובעות תואצרהה
 תניב ,בושחימ ל"כנמס ,ןייטשקילג השמ
 תגיב ,עדימ תחטבא ירצומ להנמ ,סיחמיס קירא

 םוחתב הליבומ ,מ"עב םיבשחמ תרושקת תניב תרבח
 תנשב התוליעפ תא הלחה הרבחה .ץראב םינותנה תרושקת
 םדאה חוכב ,תוליעפה ףקיהב הדמתהב הלדג זאמו ,3
 .העיצמ איהש תונורתפהו דויצה ןווגמבו ןמוימה
 .תניב-דר תצובק איהו רתוי הלודג הצובקמ קלח איה תניב
 םושייבו םיללוכ תרושקת תונורתפ ןתמב החמתמ תניב תרבח
 היצרגטניא לש ההובג המר םישרודה םיבכרומ םיטקייורפ
 תוכרעמ ,תותשר ,םיבשחמ) םינושה תרושקתה יביכרמב
 ,ןונכת ,ץועיי יתורשב תניב החמתמ ,ףסונב .('וכו הלעפה

 תכמסהב תאזו ,תוכרעמו דויצ לש הקזחאו הנקתה ,קוויש

 .150 9002 ןקת

 44. אא
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 צ"התא - םירנימס

 קאפמוק תיבמ תוריש

 תוושקת תוכועל

 תוברועמ

 תשרב שמתשמ יאדו התא ,םורזי ךנוגראב עדימהש תנמ לע

 התא היעוציבו תשרה תונימז תא חיטבהל תנמ לעו .תרושקת

 - ךתויפיצב דומעת תשרהש גאדי רשא תוריש קפסל קוקז

 .הניסאו הניסחז תשר

 שמתשמ ךנה םא םג תשר יתוריש ךל קפסל ךרענ קאפמוק תוריש

 :ךל םיעיצמ קאפמוק לש תורישה ינעוצקמ .ינרצי-בר דויצב

 ,הנכותל הכימת יתוריש ,םינושה תכרעמה יביכרל הרמוח יתוריש

 תמירז תא םיבכעמה קובקב יראווצ ןוחבאו םיעוציב תניחב

 .תשרב עדימה

 .קאפמוק תוריש - תהא תבותכב דועו הז לכ

 רשקתה אנ תותשרל קאפמוק תיבמ תוריש לע םיפסונ םיטרפל

 קאפמוק לש הכימתה זכרמל וא קאפמוקב ךלש תוריכמה גיצנל

 חו05- :ינורטקלא ראודב וא 09-9593300 ןופלטב הז תורישל

 1%786] 560100 .60ז

 60ויזקמתה
5-6 

 | ןייפזרקוזכ מ 8 7 ל ל

 ,הלשממב יפרגואיגה דמיחה - 5

 םיקסעבו תויסוקמה תויושרב

 ןיילורקימ תרבח - ובמד ןרוא :םיארחא
 לארשי קאפמוק - םרבא לאכימ

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 לכל םירשפאמה ,הלש םימושייה תאו 6.1.חו805 תנכות תא גיצי רנימסה
 קווישה ימוחתב ולש תוטלחהה תלבק ךרעמ תא רפשל ןוגרא
 יפרגואיג דמימ - שדח דמימ תפסוה ידי לע תינוגראה היצרטסינימדאהו
 .םימייקה םינותנל

 .םייטרפ םיקסעו הלשממ ידרשמ ,תוילפיצינומ תויושרל דעוימ הז רנימס

 :םיאשונ

 08 והמ

 ילפיצינומ םושיי תמגוד ,618 -ל םיילפיצינומ םישומיש

 יקסע םושיי תמגוד

 הריכמ ירוזיא חותינ ,םיירשפא םינותנ יגוס

 םיילאיצנטופ תוחוקל תאיצמ

 םימייק םינותנ יסיסבל רושיק

 .םילודג םייפרגואיג םיבחרמ לומ הדובע

 ידי-לע רבעוי רנימסה

 ןיילורקימ ,ם"בית תקלחמ להנמ ,ובמד ןרוא

 םימזי תצובק ידי לע 1985 תנשב הדסונ ןיילורקימ תרבח
 םילכ תועצמאב תרושקתהו בשחמה ימוחתב לועפל הרטמב
 העיצמ הרבחה .הנכותו הרמוח ,היגולונכט יריתע םיעצמאו
 ירצומ ,םיבשחמ לש הריכמו הכימת ,ץועי היתוחוקלל
 םימושייו תונכות חותיפ ,תרושקת תותשר ,תרושקת
 רקיע תא הנפמו הפיחב תמקוממ הרבחה .םינווגמ םימוחתב
 .םיקסעהו היישעתה ימוחתלו תוחוקלל היבאשמ



 סוניכב םיפתתשמל דחוימ עצבמ

 =  .לט-י'תה תיישעת לכ
 תורכיה ריחמב

 דעו ו
 סיבשחמו סישנא תושדחה ןרעובש = .. ששמה

 ישיא תורכיה יונמ 'קיוו ןשיימרופניא

 :סישדוח 3-ל

 הצורש ימ לכש ,םיעדוי רבכ סיארוק 0

 תיישעתב תומחה תויוחתפתהב ןכדעתהל

 תושדחה ןועובש תא אורקל בייח קט-ייהה

 ןיזגמ ןיא .'קיוו ןשיימרופניא םיבשחמו סישנא'

 ,תומגמה ,םיפוקסה ,םישודיחה ,תושדחה לכ סע .רחא

 .ךלש סירחתמה לצא הרוקש המ לכו סיחותינה

 היצמרופניא דוצל ךל רשפאמה המצוע בר ילכ אוה 'קיוו-ןשיימרופניא' \ש \ 5 3

 .ןוכנה ןמזב תויושחרתהל ביגהלו דעומב
5 : 

 ריחמב קט-ייהו םיבשחמ ,םיקסעל תושדחה ןועובש תא וישכע חק ₪

 .םישדוח 3 ךשמב עובש לכב התיבה ךילא עיגי ןיזגמה .דחוימ תורכיה

 ךל איבמ אוהש תלעותה תאו ןיזגמה לש וחוכ תא הלגתש רחאל

 .סידחוימ םיאנתב יתנש יונמ סותחל ךל עיצנ ,עובש לכב

 ם
 0 !חיוורתו פספקפ ,םיטרפה תא אלמ

 03-6889207 סקפ ,03-6385898 לט םייונמ תקלחמ - םיבשחמו םישנא :לא
 1הוטחהגונסחש/6% -ל ילונמ תושעל ןיינועמ ינא ?ןכ ד

 החפשמ סש

 תבותכ

 סקפ לט

 .םימולשת -ב ילש יארשאה סיטרכ תא ובייח

 :רפסמ ;סיטרכה גוס

 :זת :ףקות

 ה א ח מ ה םיייצ ימ

 :תבותכל תינובשח חולשל שי
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 צ"התא - םירנימס

 60 ו קטוסזה 8 8 ,
 | מ"עב םיבשהמ םוקרוד תוסחב | ו רנימט

 - לטניא תביבסב (6וט5זסז5) תולוכשא

 טפוסורקיוו לקרוא ,לבונ

 םיבשתמ םוקרוד - יזח םרוי :םיארחא
 לארשי קאפמוק - רימש זרא

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 .לטניא תביבסב תולוכשא לש תונושה תויגולונכטב קוסעי הז רנימס
 םיעוציב תולוכי הלש םיתרשה ירצומב קאפמוק החתיפ תונורחאה םינשב
 יפוסה בלשה .ינוגראה םיבושיחה זכרמ ךותל הלא םירצומ ומדיקש תונימזו
 םיתרש לש תולוכשא תועצמאב השענ ינוגראה בושחימה תגספ שוביכב
 תושדח תומר םירשפאמ םה .ךרד תצירפל םיאיבמ רשא ןוסחיא תונורתפו
 רנימסה .םייתיישעת םיטרדנטסב שומיש ךות תוריתיו תויליבאלקס לש
 ,םהיתונורתי תא גיצי ,תולוכשא יססובמ תונורתפ לש ןיינבה ינבא תא ןחבי
 תוינכות תא טרפיו ,תולוכשאב שמתשהל ןתינ דציכו יאדכ יתמ ריבסי
 םיבשחמ םוקרוד יגיצנ ומיגדי רנימסה תרגסמב .תובורקה םינשל חותיפה
 תולוכשא ,טפוסורקימו לקרוא ,לבונ יגיצנ םע ףתושמב ,(דנלרטויפמוק)
 םיללוכה קאפמוק לש ןוסחא תונורתפו קאפמוק יתרש לע םיססובמה
 .לטיגידו קאפמוק לש תובלושמ תויגולונכט

 .תואצרה שולש רנימסב
 םיבשחמ םוקרוד ,ינכט להנמ ,יזח םרוי :ליבומ החנמ

 ןורתפל ףילחתכ אסי6ו] \6אבז6 תביבסב תולוכשא תייגולונכט - 010%
 597 1זז לש רתוי ןשיה
 וחש \6(\\סז₪6 ל"כנמ ,יקסבוקליו יסינ הצרמ ףותישב

 ןאד טחושקחצ6 תביבסב תולוכשא תייגולונכו -(%1וסז0506 6 !טצזטז 59תט) 5

 לאושי טפוסורקימ ,86%0186 ירצומ להנמ ,רגרביונ ינד ףותישב

 לקרוא תביבסב תולוכשא תייגולונכט - ((6]030 קפתג!!6| 56ח:טז 8.05) 5

 אד לע
 לארשי לקרוא ,םילכו םינותנ דסמ םוחת להנמ ,גרבנטור םייח ףותישב

 תנשב התוליעפ תא הלחה מ"עב םיבשחמ םוקרוד תרבח
 לש תימדתו םש התנבו םיתורישו תוריכמב הדקמתהו 2
 .תונימאו תויעוצקמ
 לעמ הנומ הרבחה םויכ .םילשוריב ףינס החתפ 1984 תנשב
 .1995 תנשמ 180 9002 ןקת ות תלעב איה ,םידבוע 0
 םיטקייורפב תוליבומ תורבח םע ףותישב תדבוע הרבחה
 תמאתהו תויצקילפא ימושייו תותשר ימוחתב םיפתושמ
 תותשרו תוימוקמ תותשר הניקתמו תננכתמ ,תולודג תוכרעמ
 תכמות איהו םיישיא םיבשחמל הבכרה וק הרבחל .ואגא
 א!ו6ז080 -כ תכמסומ םוקרוד .הנכותו הרמוחב תינכט
 .1אסצט|| 5עצושחו 110טצ6 --| 50181100 0

 ,תואטיסרבינוא ,הלשממ ידרשמ םינמנ הרבחה תוחוקל לע
 ןולמ יתב ,תרושקת ,זּווַוו ד6שג תורבח ,קזב ,למשח תרבח

 .תוטיבו
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 8 9 יס רניסט

 - המישרה שארב

 ןוילעה הצקל קאפמוק תונורתפ

 שח 77 | תוסחב ריועי בועַחיִ

 תוכרעמ רישי בושחימ - סטרופסס ילג :םיארחא
 לארשי קאפמוק - םרבא לאכימ

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 תודקמתה ךות קאפמוק לש םוווטקיחצ6 ה תביבסל תונורתפב קוסעי רנימסה
 קאפמוק לש םיעוציב יריתע םיתרשל לקרוא תונורתפ :םיאשונ השולשב
 תגצה) יתורחת ןורתי תגשהל 68א1 תוכרעמ ,((0ז8616 03ז6!81] 56ז%6ז)

 .דחו64 \א[א- ו (רגימע לש קואסוג] תכרעמ

 :תואצרה
 סזגס|6 תז6!!4| 56ח6ז :קאפמוק לע לקרוא

 ,םיטקייורפו תובלושמ תוכרעמ ףגא להנמ ,דלפנייש ןבואר
 תוכרעמ רישי בושחימ

 תורחת תביבסב ןורתי - רגימע לש עוצסוגו תכרעמ

 עדימ תוכרעמ רגימע ,תוריכמו קוויש ל"כנמס ,שמש יבא ר"ד

 רוקיב סיטרכ - דחו64 שא[א

 תוכועמ רישי בושחימ ,תינכט הכימת להנמ ,ירונ רמות

 (לארשיל רישי בושחימ תצובקמ) תוכרעמ רישי בושחימ
 ,םייתשה .מא.יפ.יטו ₪6 תורבחה ןיב גוזימ תובקעב הדלונ
 תביבסב הליבומו הלודג הרבחל הבשחנ ןהמ תחא לכש
 ירצומל ץראב לודגה קוושמל גוזימה תובקעב וכפה ,קאפמוק

 דיחיהו ח"ש ןוילימ 160-כ לש תוריכמ רוזחמ םע קאפמוק

 .קאפמוק ירצומ ןווגמ לכ תא קפסמה

 הרכחה ,קווישב רקיעב 90-ה תונש תישארמ התחמתה 6

 ,קאפמוק לש 1קחּג-ה תוכרעמ תביבסב תונורתפ ןתמו
 תרבח .םינוגראל קאפמוק לש ןוילעה הצקה תונורתפ ונייהד

 קאפמוק תרצותמ 86-ה תוכרעמ קווישב הדקמתה מא.יפיט
 תונורתפ ללוכה ףקיה-בחר הקזחאו תוריש ךרעמ התושרבו
 תונורתפה .תונווגמ בושחימ תוביבסב תיעוצקמ הכימתו

 םוחת לע קר אל םיסרפתמ תדחואמה הרבחה לש םיללוכה
 ,יפקיהה דויצה ,תרושקתה תויתשת לע םג אלא הרמוחה

 .םימושייה םוחת לע ןכו הכימתה ,העמטהה



 םע לארשיב הדיחיה :חק-ה תנרעמ - רגימע תיבמ אאא הלעמ

 .םיבשומ 13,000-מ הלעמלו תודבוע תונקתה 250-מ הלעמל

 תורשו תילוהינ הרקב ,ירוציי ,ילועפת ,יסנניפ :ןוגראה תויוליעפ לש אלמ יוסיכ <>

 םינווגמ םינותנ יסיסבלו הרמוח תומרופטלפל תומיאת :01ו6ח/50ח/0ז <>

 חוקלה תושירדל םאתהב םיידוחיי םיחותיפ ללוכ ,ץראב רתויב לודגה :העמטהו םושיי רשוכ =

 לארשיב הדובעה תוטישלו ילכלכה הנבמל ,תונקתו םיקוחל תומיאת :ילארשי חותיפ <>

 תויוליעפו םינוגרא לש ןווגמל המאתה םירשפאמה םירטמרפ יפלא :תיברימ תושימג =

 םיינוציח םירישכמו תוינוציח תוכרעמ םע רושיקל תורשפא :תוחיתפ =

 םושייל רתויב םימדקתמה חותיפה ילכ לע תוססבתה :תיגולונכט תונשדח =

 תועקשה לע הרימשלו תוידיתע תויגולונכט

 תושדח תויצקנופו תובחרה םיללוכה ,םיפוצר תואסריג ינוכדע :תימושיי תונשדח =

 מ"עב (1993) עדימ תוכרעמ

 38/00 רפח גד תותג ינעפמ
 06-6321396 .סקפ 06-6321360 .ל0



 לש םימדקתמה םיסרוקה ,עדימ תוכרעמ חתנמ
 הקוסעת תויורשפא ךינפב וחתפי הכרדה סיירב ןו'ג
 ףסונ דעצ תושעל ןמזה וישכע .תוניינעמו תושדח
 סיירב ןו'ג לש םיחמומה םע החלצהה רבעל

 םיסרוקה ,רתויב םישקובמה תועוצקמה .הכרדה
 םירומהו רתויב ןכדועמה עדיה ,רתויב םימדקתמה

 .הכרדה סיירב ןו'גב קר - רתויב םייעוצקמה

 | ביטכייורפ

 | =< .תת =

 || יטקיורפ לוהינל םילהנמ רישכמה הז ידוחי סרוק החתיפ סיירב ןו'ג [ |
 | ןונכת ,םידבוע יתווצ לוהינ ימוחתב םידומיל בלשמ סרוקה .הנכות [
 |  .דועו תויגולונכט חותיפל תויגולודותמ ,םיבאשמו ז"ול [

 [21.3.99 | ברע [ א"ת|

 | ה 0 2 ,

 "7 הרשכה לולסמ |
 | ) וו ד רש
| = 
1 || 

 | דחוימ סרוק החתיפ סיירב ןו'ג .ן(כדעתהל בייח התא םדקתהל ידכ |
 || טנרטניאה םוחתבו תושדחה תויגולונכטה לכב םינתינכות רישכמה [
 | .דועו נגעה עופשהו , 88510, 084015 טרפב [
1 

/ 
ָ 

/ 
 [27.4.99 | ברע | א"ת

 1 נים ----- מ

 - אסצפו\

 6 -| = (( סוד

| 
| 

| 

| 
| 
 ן

| 
 ' םוי תנוכתמ| |
 [16.2.99 הפיח | 21.3.99 ם-י |5.4.99|ברע| א"ת| |28.5.99 | א"ת | |

 תא הרישכמ ,בשחמה תועוצקמל ליבומה רפסה תיב ,סיירב ןו'ג |
 :רחמ לש תויגולונכטה םע דדומתהל דיתעה לש תוכרעמה יחתנמ |

| 

  עדימה תוכרעמו .

 .דועו 501 ,חוקל/תרש תוכרעמ ,טנארטניא ,6
 .הכרדה סיירב ןו'ג לש םיחמומהמ שרדנו רגתאמ עוצקמ דומלל אוב

 איתמ יניפ יימדקא החנמ

 | ידעלבה השרומה הכרדהה זכרמ אוה סיירב ןו'ג .קשמב םילודגה
 | .0₪סו = לש לארשיב

 [25.4.99 | ברע] [11.4.99 |רקוב| יסנניפ לולסמ

0-7 

 םיטבהב ! אוה .םיינוגרא עדימ תוכרעמ ילהנמ רישכמ סרוקה
 בושחמה לש םייטילופה ףאו םייטפשמה ,םייגטרטסאה ,םייסנניפה
 םגו ךלש לוהינהו תוגיהנמה תלוכי תא רפשל אוב .ןוגראב
 .דועו 6הפ,0השו,ם.ו.5+0הד2/\4הםה0ש55-ב עצקמתהל

| 2 1 

 ןרוק * יבהל *רב

 ו
 ן

 / --- -ך> 8
 | פופ טיב | [29.3.99 הפיח 30.3.99 א"ת| | "זמ פו

 םיבועחמל םיבוט
 ןסורוצ ₪6 םינועחממ תכרדהל זברה
 ס 3-7 53 5777 \צצע.ןסחהטוץס6.00.וו



 קטניט ₪6
 :ת3ו!2רעמ תוסחב

 | 9 0 'סמ רניסט

 תוחוקל רווםיש :המטיסחה זוחא

 תיקסע החלצהל חתפוכ

= 

 תוכועמ קטניס - ץרה הרואיל :תיארחא
 לארשי קאפמוק - רלטאוק ימולש

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 החלצהל חתפמכ תוחוקל רומיש "?הנורחאה הנשב תדביא תוחוקל המכ"

 רשקה תרימשו חוקלה לע עדימ תריבצ לש תולוכי וכותב דגאמ ,תיקסע

 .ותיא

 :תואצרה
 חוקלה םע רשקה לוהינל םינותנו עמש תויגולונכט בוליש - 6811 (חוטז

 קטניס תצובקמ ,מ"עב בונמ ל"כנמ ,לאקזחי ינב

 תורישה רופישל ךרדכ !חוטחשו-ה תועצמאב הכימת - המצע
 ,מ"עב םיבשחמו הנכות תוישעת .ל.ל.מ ,חותיפ ל"כנמס ,ירורד לט
 קטנס תצובקמ

 !חוטחושו תביבסב עדימ רוזחיאו ןוסחיא
 ,מ"עב הנכות תוכרעמ ןוא לא ,עדימ רוזחיא םוחת להנמ ,בונימא ירוי

 קטעס תצובקמ

 םייוביג לוהינ ,תינגורטה הביבסב ןוסחיא יעצמא לוהינ - \05א1
 ןוסחיא ירגאמו
 טפז ,ןוסחיא ירצומ תלהנמ ,ןויח תיכלמ

 תויצקילפאל עדומה ,תשרב יוביג לוהינל ילכ - א ואסתא =
 לארשי קאפמוק ,תוריש סדנהמ ,יקסוק יבא

 תלעופ ,הלומרופ ןרצנוקמ ,תומדקתמ תויגולונכט קטניס תצובק
 הצובקל .הדי לע תוקזחומה תורבח תועצמאב בושחמה םוחתב
 ,םילשורי ,זכרמה רוזאב תומקוממה תורבחה לש תיצרא השירפ
 .א"תב ץע"ינל הסרובב תורחסנ היתוינמו הפיחו עבש-ראב

 תונורתפ ןתמו הקוזחת ,הריכמ ,קוויש :תללוכ הצובקה תוליעפ
 ןווגמ .םיתורישהו הנכותה ,הרמוחה םוחתב תוחוקלל םיללוכ
 ,אפלא יססובמ תונורתפ ,םייזכרמ םיבשחמ ללוכ םירצומה
 ,ןוסחיאו יוביג תוכרעמ ,הדובע תונחת ,םיתרש ,םידיינ םיבשחמ
 תקוזחת ,יפקיה דויצו םילשמ דויצ ,הנכות ירצומ ,תרושקת ירצומ
 תוביבסל 161.ק םמ8א יתוריש ןתמו הלעפה תוכרעמ ,הרמוח
 ירצומ קווישו תותיפ ,תומרופטלפ תובורמו תובכרומ בושחימ
 תוחוקלל עויסו םינוגראב ותמשה ,םדא-חכ תרשכהו הנכות
 .2000 תנש תארקל תובסהב

 צ"התא - םירנימס

 וקיום 0000-4434

 | של סמ 9[
 :יביטנרטלא בושחיב

 קוחרוג הדובעו 65 תונולח ,סקוניל

 דגיל - רמוע ןורוד :םיארחא
 לארשי קאפמוק - םולש לאומש

 צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ,תויביטנרטלא הלעפה תוכרעמל םינוש תונורתפ גיצנ רנימסה תרגסמב
 .קוחרמ תויביטנרטלא הדובע תורוצ לש שומימו םייביטנרטלא םיבשחמ
 תכפוהו םינורחאה םישדוחב הצואת תרבוצ סקוניל הלעפהה תכרעמ

 ."םיניבמ"ו "םיקירפ" לש רתויב הדוהאה תכרעמל
 הנכות לש ןהו הרמוח לש ןה ,הביטנרטלאכ הצואת תרבוצ \\1ח6סו 5
 דיה ףכ בשחמ ןיב ךודישה םע ,םויכ .תונולח יססובמ םידיינ םיבשחמל
 תויצקילפאלו טנרטניאל רישי רשק לבקמ שמתשמה רשאכ ,ירלולסה ןופלטל
 תיתימא הביטנרטלאל ךפוה הז ילכ ,יזכרמה תרשה לע תואצמנש הדובעה

 .קוחרמ הדובעל
 56זטסז 22%66 תטיש הקינעמ קוחרמ הדובעל תפסונ הביטנרטלא
 רשאו בשחמב הנקתהל םידעוימה תרושקת ירצומ ולא .("סחותוטמו6גווסח

 .ינשדח ןורתפ םיקינעמ 6ווחא -ו \צאד בולישב

 :תואצרה
 לטניאו אפלא לע סקוניל
 לארשי קאפמוק ,ריכב יגולונכט ץעוי ,ץיבובל ירוא

 רחמו םויה קאפמוק ירצומ .תוחתפתהו תומדקתה - \/וח0טוא\ 6

 6701 15801, [16610ז 01 )100116 (<טתוקט1ותק [יסשט6ו%, (טחוקהף 1

 56 טז 134%06 (-סחותוטתו691ו0ח
 5166 416% 00150, \18א611ה8 )130826 [כ1ק1 1167211001

 הרטמב 1979 תנשב הדסונ מ"עב ינכט עדימ דגיל תרבח
 ןונכת ללוכ ,ינוגראהו יקסעה בושחמה םוחתב תוחמתהל
 תוכרעמ ,הרמוח יבלושמ םייביטרגטניא םיטקייורפ םושייו
 .םימושייו יפקיה דויצ ,תרושקת ,תונווגמ הלעפה
 יפלא תורשע םינוגרא תואמב דגיל הניקתה םינשה ךשמב
 םיבשחמ םיללוכה בושחמ תונורתפו תוכרעמ ,םיבשחמ
 א 1וטזספס[\ אד, אסטש]| אטואשש 560 יססובמ קאפמוק יתרשו
 אווטזסגסו 50]טזגסח קזסונ66ז :תוללוכ הרבחה תוכמסה .עא|א

 ןתמל וכמסוה םיאנכט תורשע ,ףסונב . א!וטזסצס!ו 00%1-ו
 . הלעפהה תוכרעמ לכל הכימת תורש

 הידרשמב תמקוממ איהו םידבוע 60 םויכ הקיסעמ דגיל
 .ןיעה שאר קפא קראפב םישדחה
 180-9002 לש ןקת ותל הכמסוה הרבחה



 = 3 - ]ו

 ישימה םוי תינכות

 תואצרה - יללכ עדיומ

 1999 יאמב | 3 ,ישימח םוי

 .המשרהה ספוט יולימ תעב ךתפדעה תא לבקל חמשנ ךא תמדקומ המשרה תשרוד הניא ,13.5.99 ,ישימח םויב תואצרהה ילולסמב הריחבה

 .תיתונמאה תינכתל דיחי הסינכ סיטרכ םיללוכ הז םויב תופתתשהה ימד

 .13.5.99-ב םייקתתש העפוהל סיטרכ ללוכ ,*ח"ש 900 תואצרה םויב תופתתשה ריחמ
 .13.5.99-ב םייקתתתש העפוהל יגוז סיטרכ ללוכ ,*ח"ש 1800 סוניכה ימי ינשל ריחמ

 .םולשתה םויב גיציה רלודה רעשל דומצ ריחמה .מ"עמ ללוכ וניאו ח"ש 15=4.00 יפל בשוחמ ריחמה *

 |999 יאמב ו 3 ,ישיוסח םוי - תואצרהה תינכות

 רקוב תחורא ,המשרהו תוטנכתה = - 0
 הכורעתב רוקיב

 :רקוב תאילמ ןס: 8" 0

 לארשי 08005 דוגיא ר"וי ,ןורוא ןמחנ ר"ד

 לארשי קאפמוק ל"כנמ ,ץרפ לאונמע וא

 לארשי טפוסורקימ ל"כנמ ,פוקס הירא

 םוקלס ל"כנמו אישנ ,ירפ בקעי "?ןאל תרושקתה" :האצרה

 - 000  :ךתריחבל תואצרה ילולסמ העברא
 - שש . ינוטקטיכרא טבס - תויגולונכטו םיבשחמ :ןושאר לולסמ
 0 50 0 ן]ן 0

 גושו 1 גזע, 166]ותו6ה] 21760108 (>סחוק הש 0 חוט 6 0

 ווווהממוווווו0 םיירהצ תחורא ₪4 | 0

 = יב טיב 64 תרוטקטיכראל לטניא תוינכת ו 0
 לטניא ,סרוטקדנוקימס לטניא ל"כנמ ,ןונו השמ

 תווי ו 0
 ( 601 4801, 2160 0[ 10116 "סקוט וק 1000615, (00ח קב 15.

 = 00 5510 ג ש]1116006, 1/0 בח 64011 ( סו קוק ו 6:30 5

 0 0 וו:45-|ו 1)

 ה ןוזס אוחוזמס , 517316016 \1הזא60וח8 138886 (-0חוקהְח :\15\

 . תרש/תוקל תביבסב תינוגרא תכרעמל חותיפ תביבס תריחבב םילוקיש
 : ו 5

 | ו 0
 \ןהמ (:000ח3מ  \סה פסק 111102128 100061 \1ה7861ותק )1החה80 ('סחוק ה( 115

 | - םיירהצ תחורא |ן 0

 ךזט64 שא[א 030 || 0

 זס 5011016, 164 אא 00061 \[הההק6מ (-0תוקה 60 0

 יש : : ו : - 07707 קו 8 0 ְק 0

 09 אטפסהטמו, 517316016 ]התוהק \1הההק6מ (0תוקהף 06 0 וו -ו ו
 - = וו
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 1999 יאמב ו 3 ,ישימח םוי - (ךשמה) תואצרהה תינכות

 ישימה םוי תינכות

 | דיתעה לע תובשחמ - תוגיהנפו םיבשחמ :ישילש לולטמ

[| 0 

0 |-30: | 

 |ן 060

 תידיתע הלכלכו היגולונכט ,הרבחב תומגמ

 \ ןליא-רב 'נוא ,ךוניחל רפסה תיב ,ןדיתע ,גיספ דוד ר"ד

 | םיירהצ תחורא
 טרופס ןשרפו יאנותיע ,קאינילמ הירא - ינרדומה םלועב תוגיהנמו לוהינ

 רייסנחסה ףועמומ טבו - םיטושייו םיבשחמ :יעיבר לולטמ

 ו: 0

 ון 60

 ו ו 0

3-0 
 ון 0

| 5:50-| 0 

|6:30-| 0 

| 0 
0 

 רצומ-תוריש תוילאוד - תרושקתה םלועב עדימ תוכועמ

 קזב ,עדימ תויגולונכט ל"כנמס ,ןמרפייה זר

 21-ה האמה לש םיקנבב עדימ תוכרעמ

 ן םילשורי קנב ,עדימ תוכרעמ להנמ ,יבגיר רפוע

 עדימה תוכרעמ יביתנב םרוז קלדה

 קלד ,עדימ תוכרעמ ףגא שאר ,שיבג יבצ

 םיירהצ תחורא

 טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמב 150 9001 - עדימה תוכרעמב רדס םיסינכמ ךיא

 טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,בושחמ ףגא תלהנמ ,ץנימ היפוס

 ר"מנמל לוהינ ילכ - 1 506! - ףחיה רלדנסל םילדנס

 מ"עב םיבשחמ הדותמ ,ל"כנמ ,לבוי רשא

 עדימ יתוריש יריתע תואירב יתוריש

 םילוח-תפוק ,עדימ תוכרעמו בושחמ ףגא שאר ,לקסד םחנמ

 םויס תאילמ

 יאנותיע ,ןהכ איגשו יטילופ ןשרפו יאנותיע ,לטסירק ןנח תופתתשהב לנאפ החנמ ןודנול ןורי |
 העתפה

 ןופ==ל5- יאניו רב - דוביכ
 הוגר/יסה ןורטאיתב ,ןלוג לייאו סקינתא תקהל :העפוה

 :העפוהל םינונזומ סוניכה ימתתשמ לכ
 תוסונ תגר/יטה ןורטאיתב ןלוג לייאו טקינתא תקהל

9 | 



+) 
 תואצרה יריצקת

 ינוטקטיכרא טבוג - תויגולונכטו םיבשחמ

 לארשי קאפמוק ,סקופ רהוז :לולסמה זכרמ

 בושחימה ילהנמ תיברמ םידמוע ,רזובמ בושחימב הלודגה החירפה רחאל

 הז רגתא .עדימה יסיסבו ןוגראה יבאשמ לש זכורמ לוהינל רגתאה ינפב
 ןוגראב" עדימה יחפנב לודיגה תא ןובשחב איבנ םא לפוכמו לופכ אוה
 .הז עדימ סיסב לע ימוימויו ףטוש ןפואב ליעפמ אוהש םילכבו "םכחה

 תורוטקטיכרא םיללוכה םייטירק םיביכרמ רפסמ םיאצמנ וז הסיפת סיסבב
 תורוטקטיכרא ,םינותנ לש תולודג תויומכב לופיטל תומדקתמ ןוסחא
 תוינשדח תורוטקטיכראו םיהובג תונימזו םיעוציב ילעב םיתרשל תויפולח
 םושייו חותיפ תוביבס ידי לע ןבומכ םיכמתנ הלא לכ .רתוי דיינ בושחימל
 .תוינגורטהו תורזובמ תורוצתב

 ותואש ןוגראלו םכל תישיא הבוח לש רדגבו דחוימב קתרמ וניה הז לולסמ

 .םיגציימ םתא

 :תואצרה

 (<סחוקה6 5107286\\ זאב 6!01חתפ 3 6
 תו6תהז6 הזר, 166ת0168] 1766000
 (?סתוקה('5 51017386 7060615 21/1310, 60 חוק 00 חוט 6 0

 טיב 64 תרוטקטיכראל לטניא תוינכת
 לטניא ,סווטקדנוקימס לטניא ל"כנמ ,ןונו השמ

 (סחוקטזטז 5ע51חו .\ 61160086, /0) הח6 6451 סט חוקטזוחש
 ו6ת הז א הט[חוהתה , 166ת168] 9176610
 (0תוק 365 111811 60866 60 מנ קט וה, 0 חוק 00 0

 6 תונולחב דיינ בושחימ תויגולונכט

 (2670% 801, 121766008 01 3100116 (>0חוקטחפ
 (0 חוקה 60 חוק

 תוחתפתה ינוויכ - הלעפה תוכרעמו םיבשחומ

 לארשי קאפמוק ,בוארטניו רפוע :לולסמה זכרמ

 הלעפה תוכרעמ יתש םע םויה םידבוע םלועב םינוגראה בטימו תיברמ
 תוכרעמ .תרבגתמו תכלוה וז העפות תנוטנטקה ונצראב םג .רתויו
 םיעוציבל שא1א-ה תוכרעמ ,שמתשמ קשממו םימושייל \%:ח00%-ה
 תולוכשאו ההובג תונימזל 0קטח/ א18-ה תוכרעמ ,םינותנ יסיסבו םיהובג
 .תיטירק תונימזל דגח66ח \סח-5ו00 -ה תוכרעמו

 םימושייה תשק לכל תוכרעמה ןווגמ תא תחתפמו העיצמ קאפמוק
 שורפי הז לולסמ .תונושה תוכרעמה ןיב קשממו אלמ בוצימ ךות תושירדהו
 תיירטמ תחת הלעפהה תוכרעמ לש םיידיתעה תוחתפתהה ינוויכ תא

 .םהיניבש םירשקה תא גיציו קאפמוק

 :תואצרה

030 52000 
 \ ןווס 141חוהס 51 וה16016 )137861108 \1הח826 1560:6:, (<0חוק הש 15

 תרש/חוקל תביבסב תינוגרא תכרעמל חותיפ תביבס תריחבב םילוקיש
 לאושי קאפמוק ,ריכב תויגולונכט ץעוי ,םולב הירא

 אסמה 5ו0ק 00
 הגה 6000108, \סתפ(0ק 11וחוה1הצ ה 0061 \1ב7א61וח8 \[הח6
 (סזחקה( 15

 64 (א[א ₪030 הק
 וס 8611066, 1ט64 11א]א 00061 )1התהַש6ִמ 60 חוקה 60תוקט(6ז 00.

 קשה 15 0
 10 אטצכהטמו, 6216(3(5 ]גתתוהק \1גה386 (?0תוק ה (-0חוקט(67 0.
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 דיתעה לע תובשחמ - תוגיה!טסו םיבשחהב

 לארשי קאפמוק ,ץיבובוקעי ידע :לולסמה זכרמ

 ורכזיי דימת רשא תושונאה תודלותב סינוש םיעוריאו תונוש תופוקת ןנשי
 בתכה ,לגלגה תאצמהש קפס ןיא .הירוטסהה לש הכלהמב הנפמ תודוקנכ
 תציפקל סיסב ויה תואצמהה שולש לכ .הלאכ הנפמ תודוקנ ןה בשחמהו
 ונאש הירוטסהה לש הכלהמ תא תוהזל ןתינ םאה .תושונאה לש הגרדמ
 ,שדחה םוינלימה לש וחתיפב ?האבה הגרדמה תציפק יהמ ?םירצוי ונמצע
 גאב לש םעזה יאיבנב הלכו ןהינימל תויחישמ תועונתמ לחה ,תוצובק ןנשי
 הגרדמ תציפק ללוחתת תובורקה םינשב וא הנשבש תונעוטה ,2000 תנש
 .(!הלאש תאז םג הטמל הגרדמ וא הלעמל הגרדמ) תאזכ

 ירבחמ םיברל תיעוצקמ הרטמ וניהש ,בשחמה - קפס ןיא דחא רבדב
 ,האופרב היהת םא ןיב ,האבה הכפהמב שמשיש יזכרמה ילכה היהי ,5
 םילהנמכו םישנאכ ונדיקפת .דחי ןלוכב וא הרבחב ,הלכלכב ,היגולונכטויבב
 םישיחרתב ןודלו דיתעה תא תופצל ,ונמצע תא ריכהל ,םייניע חוקפל
 םיבבוסה לע בושחנ םא .םיגיהנמכו םיחרזאכ ונילע םהיתועפשהו םינוש
 האובנ וז היהת ילוא ,תימיטפוא הרוצב דיתעה לעו ונל םיפופכה לע ,ונתוא

 .המצע תא המישגמה

 :תואצרה

 תידיתע הלכלכו היגולונכטב ,הרבחב תומגמ
 ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךוניתל רפסה-תיב ,ןדיתע ,גיספ דוד ר"ד

 ינרדומה םלועב תוגיהנמו לוהינ
 טרופס ןשרפו יאנותיע ,קאינילמ הירא

 גיטפ דוד רד

 / "  תטיסרבינואמ דיתעה יעדמב ?מ.0 ראות לעב .ךוניחהו הרבחה ,היגולונכטה דיתע אשונב החמתמה ץעויו הצרמ ,ןדיתע

 .ב"הרא ,סילופאינימב הטוסנימ

 - כ תוירואית ומכ םימוחתב תרושקתו היגולונכטל המגמב ןליא-רב תטיסרבינוא לש ךוניחל רפסה תיבב הצרמ

 .המודמ תואיצמלו הידמיטלומל תודבעמה שאר .ךוניחהו הרבחה ,היגולונכטה דיתעו תוינדיתע תויגולודותמ
 ָּח מ ל ,תואטיסרבינואב הצרמו הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב ,לארשיב םיבר םינוגראלו תורבחל ץעיימ גיספ ר"ד

 .םייסנניפו םייתלשממ תודסומ ,םייעוצקמ

 תואצרה יריצקת

 = .ר"מ/וםה ףועמממ טבוב - םיוושייו םיבשחמ

 = = לללכה בשחה - רצואה דושמ ,ןהכ קיציא :לולסמה זכרמ

 ימאמ עדימה תוכרעמ ילהנמ ועיקשה התארקל ,חתפב 2000 תנש
 .םולשב 2000 תנשל סנכיהל תנמ לע םיבר םיבאשמו

 ?הרעסה ךוש רחאל הרקי המו
 ?ר"מנמה ינפב םידמועה םירגתאה םהמ

 ?ןוגראל תיחכונה תידיתעה היגולונכטה תרושב תא איבי ךיא
 ?םייתנש-הנש דועב "בושחימ - ןוכימ"ה תודיחי ואריי ךיא

 - ?ןוגראב ר"מנמה לש ומוקמ המ
 - רשא םילודג םינוגרא לש םיריכב םיר"מנמ וקסעי תורחאו הלא תולה
 .םורופה ינפב ועיפוי

 :תואצרה
 רצומ-תוריש תוילאוד - תרושקתה םלועב עדימ תוכרעמ
 קזב ,עדימ תויגולונכט ל"כנמס ,ןמרפייה זר

 21-ה האמה לש םיקנבב עדימ תוכרעמ
 םילשורי קנב ,עדימ תוכרעמ להנמ ,יבגיר רפוע

 עדימה תוכרעמ יביתנב םרוז קלדה
 קלד ,עדימ תוכרעמ ףגא שאר ,שיבג יבצ

 = תוברתהו ךוניחה דרשמב - 180 9001 - עדימה תוכרעמב רדס םיסינכמ ךיא
 יטרופסהו תוברתה ,ךוניתה דרשמ ,בושחמ ףגא תלהנמ ,ץנימ היפוס

 ר"מנמל לוהינ ילכ - שא 561! - ףחיה רלדנסל םילדנס
 מ"עב םיבשחמ הדותמ ,ל"כנמ ,לבוי רשא

 עדימ יתוריש יריתע תואירב יתוריש
 םילוח-תפוק ,עדימ תוכרעמו בושחמ ףגא שאר ,לקסד םחנמ



 דפ [ ₪7 א 9 --
 יללכ עדימ

 הונשרהל תויח)הו םירבסה

 וצוצוו.6605.00.11 :טנרטניאה רתא תועצמאב םג סוניכל םשריהל ןתינ

 18.4.99 ךיראתמ לחה
 *ת"ש 900- (12.5.99) םירנימסה םויל תופתתשה ריחמ =

 (13.5.99) העפוהל סיטרכ ללוכ
 *ח"ש 900- (13.5.99) תואצרהה םויל תופתתשה ריחמ א

 (13.5.99) העפוהל סיטרכ ללוכ
 *ח"ש 1800 - סוניכה ימי ינשל תופתתשה ריחמ א

 (13.5.99) העפוהל יגוז סיטרכ ללוכ

 .דוגיאב םייתנשה תורבחה ימד תא םג םיללוכ סוניכל םושירה ימד

 .03-5767757:ןופלטל רשקתהל ןתינ םירוריבל
 .ףרוצמה הנמזהה ספוט יולימ ינפל בל תמושתב ולא םירבסה אורקל אנ

 .מ"עמ ללוכ וניאו ח"ש 15=4.00 יפל בשוחמ ריחמה *

 .םולשתה םויב גיציה רלודה רעשל דומצ ריחמה

 ו 2.5.99 ,'עיבר םוי - םייעוצקמ םילולסוו םירנימס

 רקובב דחא ,םירנימס ינשל (המשרהה ספוט תועצמאב) שארמ םשריהל שי
 עיפומ םירנימסה טוריפ .לבגומ רנימס לכב תומוקמה רפסמ .צ"החא דחאו
 .טנרטניאה רתאבו 14-29 םידומעב

 | 9 ,ישיסח םוי - תואצרה
 המשרהב ךרוצ ןיאו תישפוח הריחב יפל איה תואצרהב תופתתשהה
 .המשרהה ספוט יולימ תעב ךתופדעה תא לבקל חמשנ ךא ,תמדקומ
 30-31 'מעב העיפומ תואצרהה תינכות

 המשרה

 תיתו/וםואה תינכותל םיפסונ) םיסיטרכ תשיכר

 !דבלב ןמוזמב םולשתה .מ"עמ ללוכ ח"ש 60 סיטרכ ריחמ
 סוניכה ימי ינש ךלהמב דחוימ קפלדב ורכמיי םיסיטרכה
 .לבגומ תומוקמה רפסמ

 םוקמב הוסשרה

 םויב וא (דבלב יונפ םוקמ סיסב לע) םירנימסה םויב עצבתת המשרה

 .08:00 העשהמ לחה סוניכה
 .יונפ םוקמ סיסב לע קר םוקמב םשריהל היהי ןתינ םירנימסל
 דגנכ וא הדובעה םוקממ תובייחתה בתכמ דגנכ השעיי םושירה

 .םוקמב םולשת

 םולשתה ןפוא

 ,"קאפמוק יבשחמב םישמתשמה דוגיא סוקד" :תדוקפל תואחמהב
 .46120 הילצרה ,2033 .ד.ת
 ,םילעופה קנבב 074333 'סמ סוקד ןובשחל תיאקנב הרבעהב
 .(12-680) והירמש רפכ ףינס

 תונובשחל םיפסכ ריבעהל ןיא .קאפמוק תדוקפל תואחמה םושרל ןיא
 .קאפמוק לש קנבה

 תורעה

 .סוניכה ךיראתמ םוי 30 ךות םולשתה תא עצבל שי
 ךיראת רחאל .דבלב 99 יאמב 9 -ה דע לבקתת המשרה לוטיב לע העדוה
 .םאולמב וביוחי המשרהה ימדו לוטיב תועדוה הנלבקתת אל הז

 םאתהב ,תופתתשהה ימד םולשתל תרזוח יתלב תובייחתה הווהמ המשרהה
 .וב םילולכה תויחנהלו םיאנתל ףופכבו הז ספוטב םושרל

 וא 38 וא 37 דומעב המשרהה ספוט תועצמאב בתכב השעת המשרהה
 ןוגרא וא הרבח .תינופלט םשריהל ןתינ אל .טנרטניאה רתא תועצמאב
 תובייחתה בתכמ חולשל לכוי ,תזכורמ הרוצב םידבוע רפסמ םושרל שקבמה
 .םידבועה לכ רובע דחא

 0 היבכמה רפכ תפונ

 םלוא |
 אישנ \

1 

 הלהנמ ןינב

 " /ןיעידומ
 םיסיטרכ תריכמ

 עקרק תמוק

2 
 רפכ ןולמ
 היבכמה
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 ,עדימ תוכרעמ להנמ
 .תולנגורטהו תורזובמ תוביבסב תרושקתו בושחמ תויתשת לש הרקבו לוהינל תכרעמ איה ()חוטטחוטז א ,עודיכ
 :קאפמוק תוביבסב ךלש עדימה תויגולונכט תא ילמיטפוא ןפואב להנל הצור התא סא
 ,"ינחלושה בושחמב .ךיאו ,המ השוע ימ" תעדל הצור התא םא ,שאזא ,1גאסמאו ,0קשח\'א!5 ,טפוסורקימ ,לבונ
 ,טנרטניא ירתא להנל ,עדיה יבאשמ תחטבא לע רומשל ,תרושקתה תותשרב קובקב יראווצ עונמל הצור התא םא
 ךרעמ להנל ," אסא וז פושט" םהש םיינורטקלא םיביכר להנל ,1151.קקטפא תועצמאב תוחוקלב ךומתל
 ..דועו..דועו ,ןוסחאו םייוביג

 טחו66חז6ז זא6 ךירצ התא
 64-ל ₪141. חולשל אוה , חוטסחוטז 1א6 לש תויסיסב תויצקנופ םועטל תנמ לע תושעל - 1 : . . ל ךירצש המ לכ
 רוטילקתה םכילא חלשיש שקבלו 03-6481140 ל ססקפל וא 62091.00(15131%6חו לארשי
 .חוטטתוטז 100 לע ףסונ עדימ שקבל ןכ ומכ \!תגטטתוטז א( זו סזא
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 יללכ עדיב

 \ המשרה ספוט

 / ו 03-5767757 :םירוריבל 'לט

 18.4.99 ךיראתמ לחה יאוארו.66605.60.1 :טנרטניאה רתא תועצמאב סוניכל םשריהל ןתינ

 דובכל

 קאפמוק יבשחמב םישמתשמה דוגיא - 5

 03-66! 3679 | :סקפ

 .ז.ת 'סמ . אלמ םש

 / ב הרבחה םש 5 דיקפת

 08 + תבותכ

 ו מנגו תבותכ -- = --..סקפ רישי ןופלט

 הרבחה תמתוחו המיתח == -- הרבחב דיקפת = = 8 ת/רשאמ ת/יארחא םש

 םייוסוי וא דחא םויב רחב - תוריחב

 | (לוגיעב ןמס) ףידעמו (13.5.99) תואצרהה םויל םשרנ ₪ :םירנימס 2-ב רחובו (12.5.99) םירנימסה םויל םשרנ ינא ₪

 13.5.99-ב העפוהל סיטרכ ללוכו *ח"ש 900 ריחמה (לוגיעב ןמס) דחא צ"התא רנימסו דחא רקוב רנימס

 13.5.99-ב העפוהל סיטרכ ללוכו *ח"ש 900 ריחמה

 :ישילש לולסמ ן :ןושאר לולסמ 4 5 44 4 3 42 4| רקוב
 תובשחמ - תוגיה!מו םיבשחמ | טבוג - תויגולונכטו םיבשחמ

 דיתעה לע | ינוטקטיכרא 50 49 48 ףז 4 6

 :יעיבר לולסמ :ינש לולסמ "
 טבו - םיוגושייו םיבשחמ תוכרעמו םיבשחמ 66 85 84 83 2 8|  צ"החא

 | ר"ובנסה ףועמומ | ינוויכ - הלעפה
 , | תוחתפתה 9| 90 89 888 7

 .13.5.99-ב העפוהל יגוז סיטרכ ללוכו *ח"ש 1800 ריחמה .ל"נה םימיה ינשב א ןמס אנ סוניכה ימי ינשב ףתתשהל תרחב םא :הרעה

 .םולשתה םויב גיציה רלודה רעשל דומצ ריחמה .מ"עמ ללוכ וניאו ח"ש 15=4.00 יפל בשוחמ ריחמה *

 (6 דומעב םיטרפ) תוטש ךסמ = ]  דיינ בשחמ (-] דסבוסמ ריחמב שוכרל ןיינועמ ינא

 .סקפב םכילא חלשי תופתתשה רושיא

 .46120 הילצרה ,2033 .ד.ת ,"קאפמוק יבשחמב םישמתשמה דוגיא-סוקד" תדוקפל :תואחמה

 .(12-680) והירמש רפכ ףינס ,םילעופה קנבב 074333 'סמ סוקד ןובשחל :תיאקנב הרבעה

 .וז תובייתתה יוסיכל קאפמוק תדוקפל תואחמה םושרל ןיא

 .קאפמוק לש קנבה תונובשחל םיפסכ ריבעהל ןיא
 .סוניכה ךיראתמ םוי 30 ךות םולשתה תא עצבל שי

 .םאולמב וביוחי המשרהה ימדו לוטיב תועדוה הנלבקתת אל ,הז ךיראת רחאל .דבלב 1999 יאמב 9 -ה דע לבקתת המשרה לוטיב לע העדוה

 !פש605 סוניכל םימשרנל ידעלב עצבמ
 6 'םעב םיטרפ ,חוטש ךסמו וא/ו דיינ בשחמ



 יללכ עדימ

 \ ףסונ המשרה ספוט

 ו 4 03-5767757 :םירוריבל 'לט

 18.4.99 ךיראתמ לחה יאוארא.66605.60.1 :טנרטניאה רתא תועצמאב סוניכל םשריהל ןתינ

 דובכל

 קאפמוק יבשחמב םישמתשמה דוגיא - 58

 0 3-6 | 3679 | :סקפ

 - < טיב מנ זית סמו אלמ םש

 ו" רה דיקפת

 2 2 . . . תבותכ

 ₪4-6| תבותכ = 0 - ₪ - רישי ןופלט

 < ----- הרבחה תמתוחו המיתח = = הרבחב דיקפת ת/רשאמ ת/יארחא םש

 = םייסוי וא דחא םויב רחב - תוריחב

 (לוגיעב ןמס) ףידעמו (13.5.99) תואצרהה םויל םשרנ ינא( ] :םירנימס 2-ב רחובו (12.5.99) םירנימסה םויל םשרנ ינא( ]

 13.5.99-ב העפוהל סיטרכ ללוכו *ח"ש 900 ריחמה (לוגיעב ןמס) דחא צ"החא רנימסו דחא רקוב רנימס

 13.5.99-ב העפוהל סיטרכ ללוכו *ח"ש 900 ריחמה

 :ישילש לולסב :ןושאר לולסמ 4 5 4 4 4 3 42 4| רקוב
 תובשחמ - תוניהנמו םיבשחמ | טבס - תויגולונכטו םיבשחמ

 דיתעה לע ינוטקטיכרא 50 49 48 ףז 4 6

 :יעיבר לולסמ :ינש לולסמ "
 טבמ - םיטושייו םיבשחמ תוכרעמו םיבשחמ 6 5 48 3 - 8! צ"החא

 רי"מנמה ףועמומ ינוויכ - הלעפה
 תוחתפתה 9| 90 89 888)| זז

 .13.5.99-ב העפוהל יגוז סיטרכ ללוכו *ח"ש 1800 ריחמה .ל"נה םימיה ינשב א ןמס אנ סוניכה ימי ינשב ףתתשהל תרחב םא :הרעה
 .םולשתה םויב גיציה רלודה רעשל דומצ ריחמה .מ"עמ ללוכ וניאו ח"ש 15=4.00 יפל בשוחמ ריחמה *

 (6 דומעב םיטרפ) תוטש ךסמ ( ]  דיינ בשחמ \-] דסבוסמ ריחמב שוכרל ןיינועמ ינא

 .סקפב םכילא חלשי תופתתשה רושיא

 .46120 הילצרה ,2033 .ד.ת ,"קאפמוק יבשחמב םישמתשמה דוגיא -סוקד" תדוקפל :תואחמה

 .(12-680) והירמש רפכ ףינס ,םילעופה קנבב 074333 'סמ סוקד ןובשחל :תיאקנב הרבעה

 .וז תובייחתה יוסיכל קאפמוק תדוקפל תואחמה םושרל ןיא

 .קאפמוק לש קנבה תונובשחל םיפסכ ריבעהל ןיא

 .סוניכה ךיראתמ םוי 30 ךות םולשתה תא עצבל שי

 .םאולמב וביוחי המשרהה ימדו לוטיב תועדוה הנלבקתת אל ,הז ךיראת רחאל .דבלב 1999 יאמב 9 -ה דע לבקתת המשרה לוטיב לע העדוה

 !פש605 טוניכל םיוטשרנל ידעלב עצב

 6 'םעב םיטרפ ,חוטש ךסונו וא/ו דיינ בשחהנ
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 נושחימה תונורתפ לכ
 נ

 דחא ת יכב
 םיבשחמ תרושקת תניב תרבח

 :הצקל הצקמ בושחמ תונורתפ ךל העיצמ

 הרמוח

 לחה ,60ווק0 תיבמ םלש םירצומ לס העיצמ תניב

 תוכרעמ ,םיתרש ,הדובע תונחת ,םיאשינ םיבשחממ

 הניה תניב) .דועו ןוסחא תונורתפ הרקבו הטילש

 60ווק0 5ץ5ו6 תמרב 60\ק40 לש יקסע ףתוש
 .(650ווז

 הנכותו הלעפה תוכרעמ

 תורבחה לש הלעפה תוכרעמ לש תונורתפ

 ,ץועי ,ןונכת ,הנקתה םיללוכה !\וסזס508 -1 אספו

 ,ךכל ףסונב .תונושה תוכרעמל תורשו העמטה

 .08-ו תש לש הרקבו הטילש תוכרעמב תוחמתה

 עדימ תחטבא
 עדימ תחטבא תונורתפל זכרמ הניה תניב
 תובורמ תוינוגרא תוכרעמל דעו דדוב 06-מ
 תניב תגצימ הז םוחתב .םירתאו םישמתשמ
 85 ,חח604880 :קושב תוליבומה תורבחה תא
 .דועו וארילא ,צסודה|ומ ,/ג500 ,0ח506% ץס|אז

 קוחרמ השיג

 םימיאתמה קוחרמ השיגל תונורתפו םירצומ

 ,ופל תורבחלו דואמ םילודג דע םינטק םינוגראל

 .506ח0 -ו 5חוצא םיליבומה םינרציה לש

 בושחמה םוחתב תניב יחמומ י"ע םינתינה תורשו המעטה ,הנקתה ,םיכרצ ןויפיאב ,הוולמ םירצומה לס *
 הצקל הצקמ ןוותפ תלבקל ב \ \ ,

 2 יה דוע י/רשקתה
 03-6459077 ידיוד לשימ ,בושחמה תקלחמל םויה דוע קתו יב טיבונחמ דורה

 ב ו רב ו - 5 +2 ו - 7-0



 | = רתויו םבשחמ | ,םלשומ ו ל
 - 'םיבוטה םיֶלכל קוקז התא =

 תונחתו ,םיתרש ךרד ,םידיינ םיבשחממ -קאפמוק לש םירצומה וק לכ
 .תוכרעמ רישי בושחימ ידי לע קוושמ אלא תוכרעמ דעו ,הדובע ות וג .םל ו ' ות ויב |
 ן רבצנש ברה 8 תאו תויעוצקמה תא ךכל ףיסות םאו |

 | ךל עיצהל םילוכי ונא עודמ ןיבת תוכרעמ רישי בושחימב
 .רתויו .םלועב םיבוטה םיבשחמה תא

 | רתויו תוריש
 לארשיב םילודגה ןיב אוה תוכרעמ רישי בושחימ לש תורישה ךרעמ

 ,לבונ ,טפוסורקימ ימוחתב הכרדהו הנכות ,הרמוח יתוריש ןתמל
 תורשע תועצמאב תוכרעמ רישי בושחימ .תויתשתו תרושקת
 הבוגמו ךמסומ ,תינופלט הכימתל 1151: ספ ךרעמו םיאנכט

 םירצומה וק לכב ךמותו לארשי קאפמוק לש תורישה ךרעמ ידי-לע
 ,אפלא תוכרעמל דעו יפקיה דויצו םידיינ םיבשחממ קאפמוק לש

 ,טנרטניא תותשרל הכרדהו ,העמטה ,המקה יתוריש קפסמו
 םירצק הבוגת ינמזב ,דועו ינורטקלא ראוד ,טנ-הרטניא

 .רתויב םיהובגה םיטרדנטסבו

 ילא אנט

 תוכרעמ רישי בושחימ
 רתויו םיטקיורפ | = "דיחיה תוכרעמה תב =
 תרשפאמ קאפמוק ירצומ וק לכב תוחמתהה יך ו מ ב ת א יצמה |
 בלשמ לחה םיטקייורפ תמקהב ךומתל תוכרעמ רישי בושחימל / |

 .הקזחאהו הכימתה ,תורישה דעו העמטההו הנקתהה ךרד ןונכתה |
 תקפסמ ,תוכרעמ רישי בושחימ לש םיטקייורפה תביטח רות וג .קאפמוק

 2000 תנשל האלמ הנכה ,םימדקתמ ₪8? תונורתפ היתוחוקלל
 ,הרבחב החתופש הנכות סיסב לע םיגורדשו תובסה ללוכ
 םינוגרא תבסה ,קוחרמ הרקבו הטילש תוכרעמ תנקתה
 תקפסאו אס 1. -ו אד תוססובמ בושחימ תוביבסל
 ,הלטממ ידרשמ :וניתוחוקל ןיב .סוווצסוגעשופש יתוריש

 .דועו למשחה תרבח ,הזיו ,ימואל חוטיב

 רתויו תוושקת
 | תיביספה תרושקתה תטשב רבצנש בר ןויסנ םשיימ תוכרעמ רישי בושחימ

 | םיאצמנה ,םיפסונ םימדקתמ םימוחתבו תיביטקאהו

 ,זפסא ,גדא[ ,תגצו םווסזתשו :ןוגכ ,היגולונכטה תיזחב
 | | הרבחה החמתמ ןכ ומכ .טנרטניאו ואדיו ,הינופלט

 | | לע שגד םע םימדקתמ הנכותו תרושקת תונורתפ ןתמב
 | :טנתטנואו 286601066 ,01766 תביבס

 | :רשקתה םיפסונ םיטרפ תלבקל

 ;,י7ר ונוס 650/07
 ריעי בועהימ (סוווקמה > השרומ תוכרעמ קוושמ
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